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Wzo rzec FCI nr 244     /19.08.1996/F

GOŃ CZY SŁO WAC KI
(Slo venský Ko pov)

Pochodzenie:   Sło wa cja.
Data publikacji oryginalnego wzorca:    16.04.1963
Użytkowość:  Pies ten z god nym uwa gi upo rem po dą ża gło sząc świe ży

trop przez ca łe go dzi ny, nie słab nąc. Jest tak że wy jąt ko wo za wzię -
ty. W kra ju po cho dze nia jest użyt ko wa ny przede wszy st kim do
po lo wa nia na dzi ki i dra pież ni ki.

Kla sy fi ka cja FCI:  gru pa 6 Psy goń cze, po so kow ce i ra sy po krew ne.
sek cja 1.2. Śre dnie psy goń cze.
Pod le ga próbom pra cy.

WRAŻENIE OGÓLNE: 
Pies za wsze o uma szcze niu czar nym z brą zo wym pod pa la niem, o sil -
nym ko ść cu, mi mo ra czej lek kiej po stu ry. Tu łów w kształ cie wy dłu żo ne -
go pro sto ką ta. 

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Ob da rzo ny ży wym tem pe ra men tem. Ma zna ko mi cie roz wi nię ty zmysł
orien ta cji.

GŁO WA:
Mózgo cza szka:
Cza szka lek ko za o krą glo na w gór nej czę ści, kształ tu obłe go pro sto ką ta;

łu ki brwio we i bru zda czo ło wa do brze za zna czo ne; guz po ty licz -
ny sła bo za zna czo ny; dłu gie osie ku fy i cza szki rów no le głe.

Stop two rzy kąt oko ło 45O .
Trze wio cza szka:
Nos za wsze czar ny, ra czej du ży, lek ko spi cza sty; no zdrza umiar ko wa nie

roz war te.
Ku fa pro sta, pro por cjo nal na do cza szki, dłu ga, ale nie zbyt sze ro ka.
War gi do brze przy le ga ją ce, nie ob wi słe, cien kie, spo je nie warg otwar te.
Szczę ki re gu lar ne, moc ne, uzę bie nie peł ne i do brze roz wi nię te. 
Oczy: ema nu je z nich ener gia i odwa ga. Są ciem ne i głę bo ko osa dzo ne

w oczo do łach. Brze gi po wiek za wsze czar ne; oko o kształ cie mig -
da ło wym.

Uszy osa dzo ne nie co po ni żej li nii oczu. Są śre dniej dłu go ści, za o krą glo -
ne na koń cach, pła sko zwi sa ją ce przy gło wie.
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SZY JA: 
Do brze osa dzo na, no szo na po chy lo na pod ką tem oko ło 135O, krót ka,
umię śnio na, bez lu źnej skóry.

TU ŁÓW: 
Grzbiet pro sty, śre dniej dłu go ści.
Lę dźwie nie zbyt dłu gie, dość sze ro kie, moc ne, mu sku lar ne.
Zad nie zbyt dłu gi, śre dniej sze ro ko ści, za o krą glo ny.
Przed pier sie sze ro kie i do brze wy peł nio ne.
Klat ka pier sio wa śre dniej głę bo ko ści, pro por cjo nal nie sze ro ka i dłu ga.
Że bra wy skle pio ne, uko śnie usta wio ne.
Brzuch i bo ki umiar ko wa nie pod cią gnię te.

OGON: 
Osa dzo ny po ni żej li nii grzbie tu, pro por cjo nal nie moc ny, spi cza sto za -
koń czo ny, się ga ją cy do sta wu sko ko we go. W spo czyn ku no szo ny swo bo -
dnie wi szą cy, w ak cji pies no si ogon sier po wa to za krę co ny ku górze pod
ką tem 150O.

KOŃ CZY NY:
Koń czy ny prze d nie:
Ło pat ka i ra mię ra czej krót kie, do brze roz wi nię te i umię śnio ne. Staw ło -

pat ko wo-ra mien ny two rzy kąt oko ło 110O .
Przedra mię pio no we i su che.
Nad gar stek krót ki.
Śród rę cze nie zbyt dłu gie, lek ko uko śne.
Ła py prze d nie owal ne, pal ce do brze wy skle pio ne; pa zu ry za wsze czar ne

i moc ne; opu szki ciem ne, do brze roz wi nię te.
Koń czy ny tyl ne:
Udo od po wie dnio sze ro kie, dłu gie i mu sku lar ne.
Staw sko ko wy usy tu o wa ny na wy so ko ści oko ło 15 cm nad podło żem,

umiar ko wa nie sze ro ki, two rzą cy kąt oko ło 150O.
Śród sto pie dłu go ści oko ło 8 cm, lek ko po chy lo ne, bez wil czych pa zu rów.
Ła py tyl ne owal ne, pal ce zwar te i do brze wy skle pio ne, opu szki czar ne

i do brze roz wi nię te.

SKÓRA: 
Ko lo ru ciem no brą zo we go do czar ne go, do brze przy le ga ją ca, bez lu źnych
fałd.

SZATA:
Włos dłu go ści 2 - 5 cm, śre dniej gru bo ści, do brze przy le ga ją cy, gę sty.

Dłuż szy na grzbie cie, szyi i ogo nie. Pod szer stek gę sty, zwła szcza
zi mą. Po wi nien wy stę po wać tak że la tem. 
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Uma szcze nie czar ne z pod pa la niem na koń czy nach, od brą zo we go do
ma ho nio we go.

RUCH: 
Cho dy goń cze go sło wac kie go są za wsze jed na ko wo żwa we.

WYMIARY:
Wy so kość w kłę bie: - psy  45 - 50 cm,

- su ki 40 - 45 cm.
Wa ga: - 15 - 20 kg.

WA DY: 
Wszel kie od chy le nia od po wyż sze go wzor ca po win ny być trak to wa ne
ja ko wa dy ob ni ża ją ce oce nę w za leż no ści od stop nia ich na si le nia.
Syl wet ka cięż ka, krę pa.
Gło wa cięż ka.
War gi ob wi słe.
Uzę bie nie nie kom plet ne.
Przo do zgryz lub ty ło zgryz.
Oczy ja sne, po wie ki ob wi słe lub zbyt ści śle przy le ga ją ce.
Uszy zbyt lek kie lub zbyt spi cza ste.
Lu źna skóra na szyi.
Sła by grzbiet.
Klat ka pier sio wa pła ska (po waż na wa da).
Ogon dłu gi; no szo ny po wy żej li nii grzbie tu tak że w cza sie spo czyn ku.
Nie pra wi dło wa po sta wa koń czyn.
Sła be ła py.
Włos zbyt krót ki, bez pod szer st ka, zbyt dłu gi, fa li sty.
Uma szcze nie in ne niż czar ne; bia łe zna cze nia; sła bo roz gra ni czo ne
ko lo ry.
Wzrost prze kra cza ją cy wzor co wy.

WAŻ NE WY MIA RY (IDE AL NY TYP):
Ma sa cia ła 16,0 kg
Wy so kość w kłę bie suk 43,0 cm
Wy so kość w kłę bie psów 46,0 cm
Cał ko wi ta dłu gość gło wy 22,0 cm
Dłu gość cza szki 13,0 cm
Sze ro kość cza szki 10,5 cm
Dłu gość grzbie tu no sa 9,0 cm
Sze ro kość klat ki pier sio wej 16,5 cm
Wy so kość klat ki pier sio wej 22,0 cm
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Dłu gość klat ki pier sio wej 31,5 cm
Dłu gość tu ło wia 55,0 cm
Ob wód klat ki pier sio wej za ostat nim że brem rze ko mym 54,0 cm
Ką to wa nie koń czyn:
Kąt ło pat ko wo-ra mien ny 110O

Kąt sta wu łok cio we go 140O

Kąt sta wu bio dro we go 130O

Kąt sta wu ko la no we go 130O

Kąt sta wu sko ko we go 145O

Po mia ry wy ko na ne zgo dnie z li stą FCI.

UWA GA: 
Sam ce mu szą mieć dwa, pra wi dło wo wy kształ co ne ją dra, cał ko wi cie
umie szczo ne w wor ku mo szno wym.


