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POITEVIN
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 17.11.1978
Użytkowość: Pies gończy.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Pies bardzo dystyngowany, w harmonijny sposób łączący siłę, elegancję
i lekkość; o pięknym umaszczeniu.
GŁOWA:
Wydłużona, ale nie przesadnie, niezbyt szeroka, o wyraźnej rzeźbie, guz
potyliczny niewielki.
Mózgoczaszka:
Czaszka raczej płaska, nieznacznie nachylona w kierunku kufy.
Trzewioczaszka:
Nos bardzo mocny, szeroki i wydatny.
Kufa wydłużona, ale nie przesadnie, lekki garbonos.
Wargi: górna dokładnie przykrywa dolną, kufa wysmukła.
Oczy duże, brązowe w czarnej oprawie o wyrazistym spojrzeniu.
Uszy średniej szerokości, delikatne, osadzone raczej nisko, półdługie,
lekko odwrócone.
SZYJA:
Długa, szczupła, bez podgardla.
TUŁÓW:
Grzbiet dobrze umięśniony i dobrze związany.
Lędźwie muskularne.
Brzuch lekko podkasany, ale pojemny.
Klatka piersiowa bardzo głęboka, głębsza niż szersza.
Żebra długie.
Zad lekko spadzisty, długi, dobrze wypełniony.
OGON:
Średniej długości, delikatny i nie kosmaty, dobrze osadzony, elegancko
noszony, lekko zakręcony.
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KOŃCZYNY:
Kończyny przednie proste, dobrze umięśnione, suche i mocne, płaskie
i szerokie.
Łopatki długie, płaskie, ukośnie ustawione, dobrze przylegające do klatki piersiowej.
Łapy wilcze, raczej wydłużone, bardzo wytrzymałe.
Kończyny tylne:
Uda bardzo silnie umięśnione.
Stawy skokowe niezbyt głęboko ukątowane, śródstopie dość krótkie,
o prawidłowej postawie.
Łapy: jak przednie.
RUCH:
Bardzo swobodne, pies z łatwością galopuje, skacze z lekkością i swobodnie porusza się w gęstwinie.
SKÓRA:
Nos czarny, moszna w kolorze od białego do czarnego.
SZATA:
Sierść krótka i błyszcząca.
Umaszczenie: tricolor z czarnym czaprakiem lub dużymi łatami, czasami także biało-pomarańczowe; u wielu osobników spotyka się
włos wilczasty.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy od 62 do 72 cm,
- suki od 60 do 70 cm.

WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Agresja lub nadmierna lękliwość. Psy czarno-białe. Obecność podgardla. Niewielki przodozgryz nie jest dyskwalifikujący. W przypadku kiedy dwa psy są jednakowo poprawne, pies z normalnym zgryzem powinien być preferowany.
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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