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GOŃCZY FRANCUSKI BIAŁO-CZARNY
(Français blanc et noir)
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 15.12.1959
Użytkowość: Pies gończy na grubą zwierzynę.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Duży, dystyngowany, ale mocno i harmonijnie zbudowany.
GŁOWA:
Dość duża i raczej długa, harmonizująca z całością, nigdy zbyt ciężka,
wyrazista i dobrze noszona.
Mózgoczaszka:
Czaszka lekko wysklepiona, raczej wąska, ale nie przesadnie. Guz potyliczny wyraźny, ale nie przesadnie duży, wystarczający, by czaszka nie wyglądała na zbyt płaską. Łuki brwiowe mogą być nieznacznie wystające.
Stop lekko zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Nos czarny; nozdrza szerokie.
Kufa: preferowany lekki garbonos.
Wargi górne przykrywają dolne.
Oczy ciemne, spojrzenie ufne i inteligentne.
Uszy osadzone na wysokości linii oczu, nieco odwrócone, pożądane jest,
aby sięgały do nasady wierzchołka nosa, a co najmniej na dwa
palce od niej.
SZYJA:
Dość długa i mocna, niekiedy występuje niewielkie podgardle.
TUŁÓW:
Grzbiet raczej długi, ale mocno związany.
Lędźwie muskularne i dobrze związane.
Klatka piersiowa głębsza niż szersza, sięga co najmniej do łokci. Żebra
długie i lekko zaokrąglone.
Brzuch lekko podkasany.
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OGON:
Dość gruby u nasady, raczej długi, elegancko noszony.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie mocne o prawidłowej postawie.
Łopatki długie, suche i ukośnie ustawione.
Łokcie przylegające do tułowia.
Kończyny tylne:
Zad długi i spadzisty.
Uda długie i wystarczająco umięśnione.
Stawy skokowe szerokie i mocne, lekko ukątowane, śródstopia krótkie.
Łapy raczej wydłużone, ale suche i wytrzymałe.
RUCH:
Miękki, wydłużony galop.
SKÓRA:
Biała w miejscach, gdzie sierść jest biała, czarna tam gdzie sierść jest
czarna, czasami widoczne szaro-niebieskie lub jaśniejsze plamy na
brzuchu i wewnętrznej powierzchni ud.
SZATA:
Sierść krótka, dość mocna i zwarta.
Umaszczenie obowiązkowo biało-czarne z czaprakiem, albo z większymi lub mniejszymi czarnymi łatami, może występować czarne lub
niebieskawe cętkowanie oraz wyłącznie na kończynach cętkowanie płowe. Blade podpalania nad oczami, na policzkach, pod
oczami, pod uszami i u nasady ogona. Podobnie jak u GasconSaintongeois na udach często występują tzw. „sarnie znaczenia”
(w dolnej części uda charakterystyczna łata w kolorze suchego
liścia).
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy od 65 do 72 cm,
- suki od 62 do 68 cm.

WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
Czaszka zbyt szeroka, zbyt wysklepiona lub zbyt płaska.
Łuki brwiowe zbyt wydatne.
Stop zbyt wyraźnie zaznaczony.
Nos jasny.
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Jakiekolwiek ślady depigmentacji.
Przodozgryz lub tyłozgryz.
Oczy jasne.
Uszy płaskie, zbyt krótkie lub źle osadzone.
Zbyt obfite podgardle.
Kończyny zbyt cienkie lub o nieprawidłowej postawie.
Łapy grube.
Umaszczenie tricolor, zbyt jaskrawe podpalanie, czarny kolor na policzkach, zachodzący na fafle.
Wszystkie wyraźne ślady krwi angielskiej w budowie głowy lub mimo
biało-czarnego umaszczenia wygląd głowy charakterystyczny dla Poitevin.
Psy lękliwe.
Każdy pies, wykazujący wyraźne deformacje budowy lub zaburzenia
charakteru, powinien być zdyskwalifikowany.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.
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