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POCHODZENIE : Wielka Brytania.  
 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 
28.07.2009. 
 
UŻYTKOWOŚĆ : Płochacz. 
 
 
KLASYFIKACJA  F.C.I. : Grupa 8 Aportery, płochacze, 
   psy wodne . 
 Sekcja 2 Płochacze . 
 Obowiązują próby pracy. 
 
WRAŻENIE OGÓLNE : Symetryczny, zwarty, nie wysokonożny, 
o budowie wyraźnie wskazującej na wytrzymałość i zdolność do 
ciężkiej pracy.   Ruch szybki, wydajny i zdecydowany.  
 
ZACHOWANIE / TEMPERAMENT: Stara, wyraźnie 
odróżniająca się od innych rasa o czystym pochodzeniu. Pies wesoły, 
bardzo aktywny i zdecydowany, łagodny, bez śladu agresji czy 
nerwowości.  
 
GŁOWA 
 
MÓZGOCZASZKA :  
Czaszka : Odpowiedniej długości, lekko wysklepiona i dobrze 
wyrzeźbiona pod oczami.    
Stop : Wyraźny. 
 
TRZEWIOCZASZKA :  
Nos : Barwy mięsa lub ciemniejszy, nozdrza dobrze rozwinięte.  
Kufa : Średniej długości, prosta, dość kanciasta.  
Uzębienie : Szczęki mocne, kompletny i regularny zgryz nożycowy.  
Oczy : Orzechowe  lub ciemne, średniej wielkości, ani wypukłe, ani 
zapadnięte, nie ukazują trzeciej powieki.  
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Uszy: Osadzone umiarkowanie nisko, wiszące płasko przy 
policzkach. Stosunkowo małe, stopniowo zwężające się ku końcom, 
kształtem przypominające liść winorośli.  
 
SZYJA : Długa, dobrze umięśniona, sucha, płynnie przechodząca w 
łopatki.   
 
TUŁÓW : Niedługi, mocny  dobrze umięśniony; długość tułowia 
powinna być proporcjonalna do wysokości nóg.  
Lędźwie : Umięśnione i lekko wysklepione, dobrze związane.  
Klatka piersiowa :  Głęboka, o dobrze wysklepionych żebrach.  
 
OGON : Kiedyś zwyczajowo cięty. Osadzony nisko i głęboko, nigdy 
nie noszony powyżej grzbietu, w akcji ruchliwy.  
Niecięty:  Z piórem, w harmonii z sylwetką psa.  
 
KOŃCZYNY  
 
KOŃCZYNY PRZEDNIE : Średniej długości, proste, o mocnym 
kośćcu.  
Łapy: Okrągłe, o mocnych opuszkach, zwarte, kocie, nie duże ani nie 
płaskie.  
 
KOŃCZYNY TYLNE : Mocne, dobrze umięśnione i rozbudowane, 
szeroko rozstawione, z mocnym kośćcem.   
Kolano : Umiarkowanie kątowane, nie wykręcone na wewnątrz ani 
do wewnątrz.  
Podudzie : Dobrze wykształcone.  
Staw skokowy: Niski. 
Łapy: Okrągłe, o mocnych opuszkach, zwarte, kocie, nie duże ani nie 
płaskie.  
  
CHODY: Płynne, swobodne i przestrzenne, z dobrym napędem 
kończyn tylnych.  
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SZATA 
 
SIERŚĆ : Prosta, przylegająca, jedwabista i gęsta, nigdy twarda ani 
falista. Sierść lokowata wysoce niepożądana. Na przednich nogach i 
na tylnych  powyżej  stawu skokowego niewielkie pióra, tak samo na 
uszach i ogonie.  
 
MAŚĆ: Wyłącznie biała z intensywnie czerwonymi łatami.  
 
WIELKOŚĆ I WAGA : 
Przybliżona wysokość w kłębie:   pies 48 cm. 
                     suka  46 cm . 
 
WADY: Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być 
traktowane jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz 
wpływu na zdrowie, dobre samopoczucie psa, i zdolność 
wykonywania tradycyjnej pracy. 
 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość 
 Psy  wykazujące  wyraźne wady fizyczne i/lub  zaburzenia 

charakteru  powinny być dyskwalifikowane. 
 
N.B. Samce muszą mieć dwa  normalnie rozwinięte  jądra w pełni 
wyczuwalne w mosznie. 
 


