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DATA
PUBLIKACJI
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OBOWIĄZUJĄCEGO

WZORCA:

UŻYTKOWOŚĆ: Pies stróżujący i obronny.
KLASYFIKACJA F.C.I.:

Grupa 5
Szpice i psy ras
pierwotnych.
Sekcja 6
Psy ras pierwotnych.
Bez prób pracy.

WRAŻENIE OGÓLNE: Średniej wielkości, harmonijny, mocny,
kwadratowej budowy pies w typie dzikiego psa. Wyraźna różnica
między płciami.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Czujny, szybko reagujący,
nieufny w stosunku do obcych, bardzo obronny, lecz naturalnie nie
agresywny. Czujny nie tylko wobec człowieka, ale również w
stosunku do innych zwierząt. Niezwykle oddany i posłusznie uczący
się.
GŁOWA : O dobrych proporcjach, w kształcie tępego klina średniej
długości, wydaje się szersza ze względu na nisko osadzone uszy.
OKOLICA MÓZGOCZASZKI :
Czaszka: Nieco spłaszczona. Szersza dopuszczalna w przypadku
mocnych, samczych głów.
Stop: Płytki, lecz zaznaczony.
OKOLICA TWARZOCZASZKI:
Nos: Czarny.
Kufa: Mocna, umiarkowanej długości i szerokości.
Wargi: Przylegające.
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Szczęka i żuchwa oraz uzębienie: Szczęka i żuchwa powinny być
mocne. Pełne uzębienie w zgryzie nożycowym lub cęgowym.
Oczy: Ciemnobrązowe, nieco ukośne, migdałowego kształtu. Istotne
są ciemne obwódki [oczu].
Uszy: Stojące, stosunkowo krótkie i szerokie, nieco zaokrąglone na
końcach, nisko osadzone.
SZYJA: Umięśniona, średniej długości.
TUŁÓW: Kwadratowy.
Kłąb: Dobrze rozwinięty.
Grzbiet: Prosty.
Lędźwie: Umięśnione.
Klatka piersiowa: Głęboka, umiarkowanej szerokości. Żebra dobrze
wysklepione.
Brzuch: Dobrze podciągnięty.
OGON: Wysoko osadzona gruba kita, noszona zawinięta nad
grzbietem.
KOŃCZYNY: Umiarkowanie kątowane. Istotna jest harmonia.
KOŃCZYNY PRZEDNIE : Przednie kończyny idealnie proste.
Łopatki: Ukośne i umięśnione.
Łokcie: Przylegające do tułowia.
KOŃCZYNY TYLNE: Mocne.
Uda: Mocne, z tyłu delikatnie opiórowane.
Kolana: Dobrze kątowane.
Stawy skokowe: Nisko ustawione.
ŁAPY: Mocne, okrągłe, kocie, o twardych opuszkach.
CHÓD/RUCH : Szybki, lekki, energiczny kłus. Powinien ukazywać
dużą zwinność i wigor [psa]. Istotne znaczenie ma poprawność ruchu.
SZATA:
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WŁOS: Włos okrywowy gęsty, szorstki i prosty, długości od krótkiej
do średniej. Podszycie przylegające i obfite.
MAŚĆ: Od piaskowej do rudobrązowej, biała, czarna lub cętkowana,
z maską lub bez. Jeżeli z maską – musi ona być symetryczna. Czarna
maska dopuszczalna u [psów] wszystkich maści. Białe znaczenia
dopuszczalne u [psów] wszystkich maści – często występują
znaczenia „boston terriera”. [Maść] Szara, pręgowana, czarna
podpalana i trójkolorowa – niedopuszczalne. Kolory pustynne –
piaskowy, złoty, rudy, kremowy – są najbardziej typowe dla rasy.
WIELKOŚĆ I CIĘŻAR CIAŁA:
Wielkość: Wysokość w kłębie: 50-60 cm.
Psy mogą być znacznie większe, niż suki.
Ciężar ciała: 18-25 kg.
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy
uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem
ich stopnia i zasięgu.
Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości,
powinien zostać zdyskwalifikowany.
Uwaga: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra,
całkowicie opuszczone do moszny.
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