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UŻYTKOWOŚĆ: Rasa pierwotnie wykorzystywana do polowania, zarówno
węchem jak i wzrokiem.
KLASYFIKACJA FCI : Grupa 10 Charty
Sekcja 3 Charty krótkowłose
Bez prób pracy
WRAŻENIE OGÓLNE: Harmonijne połączenie mocy mięśni i siły z gracją oraz
elegancją sylwetki, bez żadnych przejawów przesady w budowie. Stworzony do
szybkości i pracy.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT: Idealny towarzysz, zarówno jako domownik jak
i pies myśliwski. Łagodny, czuły, o zrównoważonym charakterze.
GŁOWA:
MÓZGOCZASZKA:
Czaszka: Długa i sucha, w górnej części płaska, zwężająca się w kierunku kufy,
dość szeroka między oczami.
Stop: Lekko zaznaczony.
TRZEWIOCZASZKA:
Nos: Czarny, u błękitnych dopuszczalny niebieskawy, u kremowych i innych maści
rozjaśnionych wątrobiany, u białych i łaciatych może być plamisty.
Szczęki/Uzębienie: Szczęki mocne, silne, o wyraźnym zarysie, ułożone w idealnym
zgryzie
nożycowym, tzn. górne siekacze zachodzą ściśle na dolne. Zęby osadzone
prostopadle
do szczęk.
Oczy: Owalne, błyszczące, o bardzo żywym wyrazie.
Uszy: W kształcie płatka róży, małe, delikatne.
SZYJA: Długa, umięśniona, elegancko wygięta.

TUŁÓW:
Linia górna: Wdzięcznie wysklepiona w rejonie lędźwi, ale pies nie może sprawiać
wrażenia garbatego.
Grzbiet: Szeroki, dobrze umięśniony, stabilny, wydłużony
Lędźwie: Dają wrażenie siły i wytrzymałości.
Klatka piersiowa: Bardzo głęboka, dająca dużo miejsca dla serca, mostek nisko
położony, wyraźnie zarysowany. Żebra dobrze wysklepione, umięśnione w części
grzbietowej.
Brzuch: Wyraźnie podciągnięty.
OGON: Bez pióra, długi, zwężający się ku końcowi. W akcji wygięty delikatnie ku
górze, ale nie może być noszony powyżej linii grzbietu.
KOŃCZYNY
KOŃCZYNY PRZEDNIE:
Wygląd ogólny: Przedramiona proste, kościec umiarkowanie mocny.
Łopatki: Wyraźnie skośnie ustawione, o płaskim umięśnieniu, odstęp między
szczytami łopatek w kłębie umiarkowany
Ramię: Mniej więcej tej samej długości co łopatka.
Łokcie: Oglądane z profilu, umieszczone dokładnie pod kłębem.
Śródręcza: Mocne, lekko sprężyste.
Łapa: Owalna, palce dobrze wysklepione, wyraźnie oddzielone od siebie
opuszki grube, pazury mocne.
KOŃCZYNY TYLNE:
Wygląd ogólny: Mocne. Stojąc naturalnie pies zajmuje duża powierzchnię
Uda: Szerokie.
Kolana: Dobrze kątowane, ale bez przesady
Podudzia: Dobrze rozwinięte.
Stawy skokowe: Nisko osadzone.
Łapy: Bardzo kształtne. Palce wyraźnie oddzielone od siebie i dobrze wysklepione.
Opuszki grube i mocne.
Ruch: Pies musi odznaczać się dużą swobodą ruchu. Z profilu powinien mieć
długi, swobodny wykrok i nieruchomą linię grzbietu. Kończyny przednie
powinny być wyrzucane daleko do przodu i prowadzone nisko; kończyny tylne
powinny sięgać daleko pod tułów, dając silny i efektywny napęd. Krok nie
może być wysoki, skrócony, sztywny i nienaturalny.
Kończyny widziane zarówno od przodu jak i od tyłu, powinny być prowadzone
pewnie i równolegle.
SZATA:

Włos: Delikatny, krótki, przylegający.
Umaszczenie: Dopuszczalne wszelkie umaszczenia oraz ich kombinacje, z
wyjątkiem marmurkowego
WIELKOŚĆ:
Pożądana wysokość w kłębie: Psy: 47-51 cm (18,5 – 20 cali)
Suki: 44-47 cm (17,5-18,5 cala)
WADY: Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznawane za wady
i oceniane w zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu na zdrowie i komfort życia
psa.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
.
Agresja lub wyraźna lękliwość.
.
Każdy pies wykazujący wady budowy lub zaburzenia charakteru powinien być
zdyskwalifikowany.
Uwaga:
.
Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra, całkowicie umieszczone w
worku mosznowym.
.
Do hodowli mogą być użyte jedynie sprawne fizycznie i zdrowe psy, o budowie
typowej dla rasy.
Ostatnie zmiany zaznaczono tłustym drukiem.
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