Wzorzec FCI nr 320

WYŻEŁ SŁOWACKI SZORSTKOWŁOSY
(Slovensky Hrubosrsty Stavac - Ohar)
Kraj pochodzenia: Słowacja
Data publikacji obowiązującego wzorca: 06.01.1995
Użytkowanie: wyżeł.
Klasyfikacja FCI:
Grupa 7 - Wyżły.
Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne.
Typ „griffon”.
Próby pracy wymagane.
WYGLĄD OGÓLNY:
Pies umiarkowanie silnej budowy, typowej dla psa pracującego, jednak
o szlachetnym wyglądzie. Sierść zwykle koloru szarego, szorstka, twarda. Pies przystosowany do pracy w polu, lesie i w wodzie, szczególnie
po strzale podczas odszukiwania i aportowania zwierzyny. Posłuszny,
łatwy do szkolenia.
WAŻNE PROPORCJE:
Długość ciała do wysokości w kłębie 10 : 9 u samców, 10 : 8 u suk.
Pożądana mocna, lecz nie ciężka budowa.
GŁOWA:
Dostatecznie długa, sucha, proporcjonalna do wielkości psa, skóra bez
fałd.
Mózgoczaszka:
Czaszka: prostokątna, łuki brwiowe wyraźnie zaznaczone, widoczna
bruzda czołowa, guz potyliczny wyczuwalny w dotyku.
Stop: średnio zaznaczony (około 45 °).
Trzewioczaszka:
Nos: dość duży, ciemnego koloru, szerokie nozdrza.
Kufa: mniej więcej tej samej długości co część mózgowa czaszki, wystarczająco głęboka i szeroka. Żuchwa i szczęka równe, silne, z dobrze
osadzonymi zębami. Górna linia kufy prosta.
Fafle: średniej wielkości, dobrze przylegające, od strony wewnętrznej
ciemniejszego koloru.
Uzębienie: zęby dobrze rozwinięte i osadzone, zgryz nożycowy.
Oczy: migdałowego kształtu, dobrze osadzone w oczodołach, koloru
bursztynowego, o inteligentnym wyrazie. U szczeniąt i młodych
psów niebieskawe. Powieki ciemne.
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Uszy: proporcjonalnej długości, osadzone powyżej linii oczu. Szerokie
przy nasadzie, zaokrąglone na końcach.
SZYJA:
Średniej długości, sucha, bez podgardla, dobrze umięśniona, wysoko
osadzona.
TUŁÓW:
Linia górna: wystarczająco silnie zbudowany pies, raczej wysoki,
o prostym grzbiecie, wysoko osadzonej szyi oraz wysoko noszonej
głowie.
Kłąb: dobrze zaznaczony, harmonijnie przechodzący w linię grzbietu.
Grzbiet: prosty, muskularny, dobrze związany, nieznacznie opadający ku
tyłowi. Zad szeroki, wystarczająco długi, nieprzebudowany, ani
ścięty.
Klatka piersiowa: o dostatecznej długości i szerokości, sięgająca łokci,
owalna, proporcjonalna do ciała. Żebra dobrze wysklepione,
mostek dobrze rozwinięty.
Linia dolna i brzuch: brzuch lekko podkasany.
OGON:
Umiarkowanie mocny, osadzono dość wysoko; gdy pies jest w stanie
spoczynku opuszczony w dół, noszony poziomo w czasie podniecenia
lub podczas pracy. Dobrze pokryty gładko przylegającą sierścią.
Kopiowany do połowy długości.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: prawidłowo zbudowane, widziane z przodu lub
z profilu - pionowe.
Kątowanie stawu barkowego: 110°.
Kątowanie stawu łokciowego: 135°.
Ramię: dobrze rozwinięte, muskularne.
Łopatki: ukośnie ułożone.
Przedramię: pionowe, suche, dobrze umięśnione.
Nadgarstki: ustawione praktycznie pionowo.
Śródręcza: dość silne, stosunkowo krótkie, ustawione prawie pionowo.
Łapy przednie: okrągłe, palce zwarte, dobrze wysklepione. Pazury
i poduszki ciemnego koloru. Wilcze pazury powinny być
usunięte.
Kończyny tylne: dobrze kątowane, widziane od tyłu - proste,
równoległe.
Uda: dostatecznie długie i szerokie, muskularne.
Kątowanie stawu biodrowego: 80° - 85°.
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Podudzia: szerokie, dostatecznie długie, dobrze umięśnione.
Kątowanie stawu kolanowego: pomiędzy 125° i 130°.
Kątowanie stawu skokowego: pomiędzy 125° i 130°.
Śródstopia: prawie pionowe (ale nigdy strome).
Łapy tylne: okrągłe, palce zwarte, dobrze wysklepione. Pazury i poduszki ciemnego koloru. Wilcze pazury powinny być usunięte.
CHODY:
Harmonijny, energiczny, okładanie pola w galopie.
OKRYWA WŁOSOWA:
Włos: z delikatnym podszerstkiem, zwykle gubionym latem. Okrywa
zewnętrzna długości około 4 cm, szorstka, prosta, gładko przylegająca. Sierść na kufie: dłuższa i bardziej miękka na spodniej części kufy, tworzy tzw. brodę. Nad oczami sierść obfitsza, odstająca,
tworzy brwi. Czoło i część twarzowa czaszki pokryte są krótszym
włosem. Sierść na uszach jest krótka i miękka. Ogon dobrze
owłosiony.
Skóra: średniej grubości, elastyczna, nie tworzy fałd, szarego koloru.
Umaszczenie: brązowawe odcienie szarości, ciemniejsze lub jaśniejsze,
bez znaczeń lub z białymi znaczeniami na łapach i przedpiersiu.
Również umaszczenie szare z większymi lub mniejszymi łatami,
ewentualnie dropiate.
WZROST:
Wysokość w kłębie:

psy:
suki:

62 - 68 cm
57 - 64 cm

WADY:
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyżej, powinny być traktowane jako wady, powodujące odpowiednie obniżenie oceny.
Poważne wady:
- Wzrost powyżej lub poniżej wzorca.
- Zbyt jasne, prawie białe umaszczenie.
- Ciężka, mało szlachetna budowa.
- Zbyt mocna, ciężka głowa.
- Karpiowaty lub łękowaty grzbiet.
- Uszy zbyt długie lub zbyt grube.
- Włos zbyt długi lub jedwabisty. Włos za krótki, brak „brody”.
Wady eliminujące:
- Umaszczenie inne niż podane we wzorcu.
- Pozostałe wady anatomiczne takie jak np.: przodozgryz, tyłozgryz,
entropium, ektropium, wadliwe ustawienie kończyn.
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Wszystkie psy wykazujące fizyczne lub psychiczne anomalie powinny
być dyskwalifikowane.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
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