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TŁUMACZENIE : Olga Jakubiel.
POCHODZENIE: Chiny.
PATRONAT: Wielka Brytania.
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA:
24.06.1987.
UŻYTKOWOŚĆ: Pies stróżujący i do towarzystwa.
KLASYFIKACJA F.C.I. :

Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych.
Sekcja 5 Szpice azjatyckie i rasy
pokrewne.
Bez prób pracy.

WRAŻENIE OGÓLNE : Aktywny, zwarty, krótki i przede
wszystkim bardzo harmonijny; o lwim wyglądzie oraz dumnej,
dostojnej postawie; zwartej budowy; ogon noszony zdecydowanie nad
grzbietem.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Cichy pies; dobry stróż o
niebieskawo-czarnym języku; wyjątkowy w swym szczudłowatym
ruchu. Niezależny, wierny, choć powściągliwy.
GŁOWA :
OKOLICA MÓZGOCZASZKI :
Czaszka: Płaska, szeroka; dobrze wypełniona pod oczami.
Stop: Nie zaznaczony.
OKOLICA TWARZOCZASZKI:
Nos: Duży i szeroki; we wszystkich przypadkach czarny (z wyjątkiem
psów kremowych lub niemal białych, u których dopuszczalny jest nos
jasnego koloru oraz psów niebieskich i płowych, u których
dopuszczalny jest kolor nosa zgodny z kolorem szaty).
Kufa: Średniej długości, szeroka od oczu aż do końca (nie spiczasta na
końcu jak u lisa).
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Fafle: Fafle i podniebienie czarne (niebiesko-czarne); preferowane
czarne dziąsła. Język niebieskawo-czarny.
Szczęka i żuchwa oraz uzębienie: Zęby mocne i równe; szczęka i
żuchwa silne, z idealnym, regularnym i pełnym zgryzem nożycowym,
tj. górny łuk zębowy ściśle zachodzi na dolny łuk zębowy i zęby
ustawione są pionowo względem szczęki i żuchwy.
Oczy: Ciemne, owalnego kształtu, średniej wielkości, czyste. Kolor
zgodny z kolorem szaty dopuszczalny jest u psów niebieskich i
płowych. Czystego, wolnego od entropii oka, nie należy oceniać
negatywnie jedynie ze względu na wielkość.
Uszy: Małe, grube, nieco zaokrąglone na końcach, noszone sztywno i
szeroko rozstawione, lecz nad oczami mocno nachylone do przodu i
nieco zbieżnie, nadając rasie właściwy jej, charakterystyczny
nachmurzony wyraz. Nachmurzonego wyrazu nie można uzyskać za
sprawą luźno pomarszczonej skóry głowy.
SZYJA: Mocna, pełna, nie krótka, dobrze osadzona na łopatkach;
nieco łukowata.
TUŁÓW:
Grzbiet: Krótki, poziomy i silny.
Lędźwie: Mocne.
Klatka piersiowa: Szeroka i głęboka. Żebra dobrze wysklepione, lecz
nie beczkowate.
OGON: Wysoko osadzony; noszony zdecydowanie nad grzbietem.
KOŃCZYNY:
KOŃCZYNY PRZEDNIE : Przednie kończyny idealnie proste,
umiarkowanej długości, o mocnym kośćcu.
Łopatki: Umięśnione i ukośne.
KOŃCZYNY TYLNE : Tylne kończyny umięśnione.
Staw skokowy: Nisko nad podłożem, minimalnie kątowany, co jest
istotne, by umożliwić charakterystyczny szczudłowaty chód. Nigdy
nie może zginać się do przodu.
Śródstopie: Proste od stawów skokowych w dół.
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ŁAPY: Małe, okrągłe, kocie, dobrze oparte na palcach.
CHÓD/RUCH : Krótki i szczudłowaty. Przednie i tylne kończyny
poruszają się równolegle względem siebie i prosto do przodu.
SZATA:
WŁOS: Może być długi lub krótki.
• Długi: Obfity, bujny, gęsty, prosty i odstający. Włos
okrywowy dosyć grubej struktury; podszycie miękkie i
wełniste. [Włos] Szczególnie gęsty wokół szyi, gdzie tworzy
grzywę lub kryzę; gęste portki lub bryczesy z tyłu ud.
• Krótki: Szata krótka, bujna, gęsta, prosta, odstająca, nie leżąca
płasko, pluszowej struktury.
Jakiekolwiek sztuczne skracanie szaty, zaburzające jej naturalne
kontury lub wyraz, powinno być oceniane negatywnie.
MAŚĆ: Jednolicie czarna, ruda, niebieska, płowa, kremowa lub biała;
często cieniowana, ale nie w plamy czy łaciata (spód ogona oraz tył ud
często jaśniejszego koloru).
WIELKOŚĆ:
Wysokość w kłębie: psy: 48-56 cm (19-22 cale) w szczycie łopatek,
suki: 46-51 cm (18-20 cali) w szczycie łopatek.
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy
uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem
ich stopnia i zasięgu oraz wpływu na zdrowie i dobro psa.
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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