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GOŃCZY FRANCUSKI TRÓJKOLOROWY
(Français tricolore)
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 13.01.1965
Użytkowość: Pies myśliwski, polujący w sforze.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Pies elegancki, dość mocnej budowy, dobrze umięśniony
GŁOWA:
Nie jest zbyt duża, ale dość wydłużona. Guz potyliczny zaznaczony.
Mózgoczaszka:
Czaszka lekko wysklepiona. Sklepienie czaszki dość dobrze rozwinięte.
Stop bardziej podkreślony niż u Poitevin.
Trzewioczaszka:
Nos czarny, nozdrza rozwarte.
Kufa prosta, raczej długa, czasami z lekkim garbonosem.
Wargi większe niż u Poitevin, z lekkim zarysem kwadratowym.
Oczy duże i ciemne (brązowe, brunatne), niekiedy z ciemniejszą obwódką. Spojrzenie inteligentne.
Uszy szersze niż u Poitevin, osadzone na wysokości linii oczu, lekko
skręcone, niezbyt elastyczne, sięgające do wierzchołka nosa.
SZYJA:
Długa, dość mocna, czasami z zaznaczonym podgardlem.
TUŁÓW:
Łopatki dobrze przylegające.
Klatka piersiowa długa, głęboka, sięga co najmniej do łokci. Żebra długie, niezbyt płaskie.
Brzuch lekko podkasany.
OGON:
Dość długi, noszony wysoko i elegancko.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie równolegle ustawione, dobrze kątowane, mocne
i proste.
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Ramiona długie i dobrze przylegające do klatki piersiowej.
Kończyny tylne dobrze kątowane, w harmonii z kończynami przednimi.
Uda długie i dobrze umięśnione.
Stawy skokowe dobrze kątowane, lekko odstawione, nisko osadzone.
Łapy suche, szczupłe.
RUCH:
Lekki i swobodny.
SKÓRA:
Dość delikatna
SZATA:
Sierść krótka, przylegająca, raczej delikatna.
Umaszczenie trójkolorowe, z płaszczem bardziej lub mniej rozległym.
Podpalanie pożądane ceglaste lub miedziane. Czarne podpalanie
na policzkach i faflach, jak również nakrapianie niebieskie lub
ceglaste na kończynach i tułowiu nie jest pożądane. Kolor wilczasty jest dopuszczalny.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy 62 - 72 cm,
- suki 60 - 68 cm.

WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
Nos z plamami depigmentacji.
Przodozgryz lub tyłozgryz.
Jasne oczy.
Uszy zbyt płaskie, zbyt krótkie lub za wysoko osadzone.
Kończyny źle kątowane lub bardzo delikatne.
Stawy skokowe słabo kątowane.
Łapy ciężkie.
Widoczny dolew krwi angielskiej, przede wszystkim w budowie głowy.
Kolor „okopcony” na głowie (mieszanina białego i czarnego). Umaszczenie inne niż opisane we wzorcu.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Agresja lub nadmierna lękliwość.
Każdy pies, wykazujący wyraźne deformacje budowy lub zaburzenia
charakteru, powinien być zdyskwalifikowany.
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UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.
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