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Wzorzec FCI nr 216 

PUDELPOINTER
(Pudelpointer)

Kraj pochodzenia: Niemcy
Data publikacji obowiązującego wzorca:  01.10.1999
Użytkowanie: wyżeł.
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyżły.

Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne.
Typ kontynentalny.
Próby pracy wymagane.

WYGLĄD OGÓLNY: 
Idealny typ ma ciężką budowę pointera od 60 do 65 cm w kłębie,
z niezbyt długą czarną, brązową lub koloru brudnego brązu do kolorów
zboża drucianą sierścią.

WAŻNE PROPORCJE:
Długość tułowia do wysokości w kłębie jest w stosunku: 10 : 9

GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Stop: wyraźnie zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Kufa: mile widziana długa i szeroka kufa, nie wąska, ani spiczasta jak

u pudla. Grzbiet nosa powinien być przybliżony kształtem do
grzbietu nosa pointera.

Oczy: duże, okrągłe, żywe, o inteligentnym wyrazie; od ciemnych po
kolor orzecha laskowego.

Uszy: średniej wielkości, płasko osadzone, nie za grube i mięsiste;
bardziej spiczaste niż okrągłe, z odpowiednim owłosieniem.

SZYJA: 
Średniej długości, sucha, muskularna, z wypukłą linią karku.                  

TUŁÓW:
Kłąb: wysoki, długi i wyraźny.                                                                
Grzbiet: krótki i prosty.
Zad: długi i mocno spadzisty, dobrze umięśniony, szeroka miednica.
Klatka piersiowa: szeroka, głęboka, żebra wypukłe.
Linia brzucha: unosząca ku tyłowi regularnym łukiem, lekko pod-

ciągnięta.
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OGON: 
U nasady typowy jak u pointera, prosty i horyzontalnie noszony, bez
chorągwi, owłosiony drucianym włosiem. 
W krajach, których jest dozwolone kopiowanie ogonów, ogony powinny
być skracane u szczeniaków płci żeńskiej na wysokości dolnej części
sromu, u samców powinny zakrywać jądra.

KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: proste i równoległe, ścięgna dobrze widoczne.
Łopatki: skośne, szerokie, długie, właściwie kątowane.                            
Ramiona: długie, mocno umięśnione.                                                      
Łokcia: daleko umiejscowione z tyłu.                                                      
Przedramiona: długie, z mocnymi mięśniami.
Kończyny tylne: widziane od tyłu równoległe. Dobre kątowanie stawów,

mocne mięśnie, długie, odpowiedniej grubości.                             
Stawy skokowe: daleko z tyłu i wysoko umiejscowione, mocno kątowane.   
Łapy: okrągłe, palce ściśle do siebie przylegające, mocne poduszki,

owłosienie łap i palców powinno być krótkie.

OKRYWA WŁOSOWA:                                                                           
Włos: typ idealny wymaga średniodługiego, gęstego drucianego

owłosienia, dolne obszary kończyn powinny posiadać krótsze
owłosienie.

Umaszczenie: czarne, brązowe, kolory brudnego brązu po kolory zboża,
każde inne białe lub pręgowane umaszczenie jest niedo-
puszczalne, dopóki nie są to małe łaty lub plamki.

WZROST:                                                                                               
Wysokość w kłębie: psy: 60 - 68 cm

suki: 55 - 63 cm

WADY: 
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyżej, powinny być trak-
towane jako wady, powodujące odpowiednie obniżenie oceny.

UWAGA: 
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.


