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GOŃCZY SŁOWACKI
(Slovenský Kopov)
Pochodzenie: Słowacja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 16.04.1963
Użytkowość: Pies ten z godnym uwagi uporem podąża głosząc świeży
trop przez całe godziny, nie słabnąc. Jest także wyjątkowo zawzięty. W kraju pochodzenia jest użytkowany przede wszystkim do
polowania na dziki i drapieżniki.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.2. Średnie psy gończe.
Podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Pies zawsze o umaszczeniu czarnym z brązowym podpalaniem, o silnym kośćcu, mimo raczej lekkiej postury. Tułów w kształcie wydłużonego prostokąta.
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:
Obdarzony żywym temperamentem. Ma znakomicie rozwinięty zmysł
orientacji.
GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Czaszka lekko zaokrąglona w górnej części, kształtu obłego prostokąta;
łuki brwiowe i bruzda czołowa dobrze zaznaczone; guz potyliczny słabo zaznaczony; długie osie kufy i czaszki równoległe.
Stop tworzy kąt około 45O .
Trzewioczaszka:
Nos zawsze czarny, raczej duży, lekko spiczasty; nozdrza umiarkowanie
rozwarte.
Kufa prosta, proporcjonalna do czaszki, długa, ale niezbyt szeroka.
Wargi dobrze przylegające, nie obwisłe, cienkie, spojenie warg otwarte.
Szczęki regularne, mocne, uzębienie pełne i dobrze rozwinięte.
Oczy: emanuje z nich energia i odwaga. Są ciemne i głęboko osadzone
w oczodołach. Brzegi powiek zawsze czarne; oko o kształcie migdałowym.
Uszy osadzone nieco poniżej linii oczu. Są średniej długości, zaokrąglone na końcach, płasko zwisające przy głowie.
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SZYJA:
Dobrze osadzona, noszona pochylona pod kątem około 135O, krótka,
umięśniona, bez luźnej skóry.
TUŁÓW:
Grzbiet prosty, średniej długości.
Lędźwie niezbyt długie, dość szerokie, mocne, muskularne.
Zad niezbyt długi, średniej szerokości, zaokrąglony.
Przedpiersie szerokie i dobrze wypełnione.
Klatka piersiowa średniej głębokości, proporcjonalnie szeroka i długa.
Żebra wysklepione, ukośnie ustawione.
Brzuch i boki umiarkowanie podciągnięte.
OGON:
Osadzony poniżej linii grzbietu, proporcjonalnie mocny, spiczasto zakończony, sięgający do stawu skokowego. W spoczynku noszony swobodnie wiszący, w akcji pies nosi ogon sierpowato zakręcony ku górze pod
kątem 150O.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie:
Łopatka i ramię raczej krótkie, dobrze rozwinięte i umięśnione. Staw łopatkowo-ramienny tworzy kąt około 110O .
Przedramię pionowe i suche.
Nadgarstek krótki.
Śródręcze niezbyt długie, lekko ukośne.
Łapy przednie owalne, palce dobrze wysklepione; pazury zawsze czarne
i mocne; opuszki ciemne, dobrze rozwinięte.
Kończyny tylne:
Udo odpowiednio szerokie, długie i muskularne.
Staw skokowy usytuowany na wysokości około 15 cm nad podłożem,
umiarkowanie szeroki, tworzący kąt około 150O.
Śródstopie długości około 8 cm, lekko pochylone, bez wilczych pazurów.
Łapy tylne owalne, palce zwarte i dobrze wysklepione, opuszki czarne
i dobrze rozwinięte.
SKÓRA:
Koloru ciemnobrązowego do czarnego, dobrze przylegająca, bez luźnych
fałd.
SZATA:
Włos długości 2 - 5 cm, średniej grubości, dobrze przylegający, gęsty.
Dłuższy na grzbiecie, szyi i ogonie. Podszerstek gęsty, zwłaszcza
zimą. Powinien występować także latem.
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Umaszczenie czarne z podpalaniem na kończynach, od brązowego do
mahoniowego.
RUCH:
Chody gończego słowackiego są zawsze jednakowo żwawe.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:
Waga:

- psy 45 - 50 cm,
- suki 40 - 45 cm.
- 15 - 20 kg.

WADY:
Wszelkie odchylenia od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady obniżające ocenę w zależności od stopnia ich nasilenia.
Sylwetka ciężka, krępa.
Głowa ciężka.
Wargi obwisłe.
Uzębienie niekompletne.
Przodozgryz lub tyłozgryz.
Oczy jasne, powieki obwisłe lub zbyt ściśle przylegające.
Uszy zbyt lekkie lub zbyt spiczaste.
Luźna skóra na szyi.
Słaby grzbiet.
Klatka piersiowa płaska (poważna wada).
Ogon długi; noszony powyżej linii grzbietu także w czasie spoczynku.
Nieprawidłowa postawa kończyn.
Słabe łapy.
Włos zbyt krótki, bez podszerstka, zbyt długi, falisty.
Umaszczenie inne niż czarne; białe znaczenia; słabo rozgraniczone
kolory.
Wzrost przekraczający wzorcowy.
WAŻNE WYMIARY (IDEALNY TYP):
Masa ciała
Wysokość w kłębie suk
Wysokość w kłębie psów
Całkowita długość głowy
Długość czaszki
Szerokość czaszki
Długość grzbietu nosa
Szerokość klatki piersiowej
Wysokość klatki piersiowej

16,0 kg
43,0 cm
46,0 cm
22,0 cm
13,0 cm
10,5 cm
9,0 cm
16,5 cm
22,0 cm
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Długość klatki piersiowej
31,5 cm
Długość tułowia
55,0 cm
Obwód klatki piersiowej za ostatnim żebrem rzekomym 54,0 cm
Kątowanie kończyn:
Kąt łopatkowo-ramienny
110O
Kąt stawu łokciowego
140O
Kąt stawu biodrowego
130O
Kąt stawu kolanowego
130O
Kąt stawu skokowego
145O
Pomiary wykonane zgodnie z listą FCI.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
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