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BILLY
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 28.12.1973
Użytkowość: Pies gończy.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Pies dobrze zbudowany, mocny, ale nie ciężki; przód nieco mocniejszy
niż zad.
GŁOWA:
Dość delikatna, szczupła, średniej długości.
Mózgoczaszka:
Czaszka lekko wysklepiona, niezbyt szeroka, z wyraźnie zaznaczonym
guzem potylicznym.
Stop dobrze zaznaczony.
Nos dobrze rozwinięty, czarny lub czerwono-brązowy.
Kufa raczej kwadratowa, grzbiet nosa dość szeroki, prosty, zakończony
lekkim garbonosem, umiarkowanie długi.
Wargi: fafle słabo wykształcone lub ich brak, warga górna przykrywa
dolną, ale nie jest obwisła; kącik warg widoczny.
Oczy czujne, duże i ciemne, w oprawie czarnej lub brązowej.
Uszy średniej wielkości, jak na gończego francuskiego osadzone dość
wysoko, raczej płaskie, lekko skręcone do wewnątrz w dolnej partii.
SZYJA:
Średniej długości, lekko wygięta, dość silna; dopuszczalne niewielkie
podgardle.
TUŁÓW:
Grzbiet raczej szeroki, mocny, lekko wysklepiony.
Lędźwie szerokie, lekko wysklepione.
Zad spadzisty.
Klatka piersiowa bardzo głęboka, dość wąska.
Brzuch lekko podkasany. Żebra płaskie.
Boki dość długie, lekko podkasane.
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OGON:
Długi, mocny, niekiedy z niewielkim „piórem”.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie silne, proste.
Łopatki dość długie, dobrze przylegające do klatki piersiowej.
Kończyny tylne:
Uda umiarkowanie umięśnione.
Stawy skokowe umiarkowanie kątowane, mocne.
Łapy dobrze wykształcone, raczej okrągłe; palce mocne, zwarte.
RUCH:
Swobodny galop.
SKÓRA:
Biała, czasami z ciemnobrązowymi, prawie czarnymi łatami; elastyczna
i delikatna.
SZATA:
Sierść krótka, ostra w dotyku, czasem nieco szorstka.
Umaszczenie całkowicie białe, białe z odcieniem „kawy z mlekiem”, białe z jasnopomarańczowymi lub cytrynowymi łatami, albo czaprakiem.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy 60 - 70 cm,
- suki 58 - 62 cm.

WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Agresja lub nadmierna lękliwość. Kufa zbyt krótka, zbyt długa lub zbyt
wąska. Wyraźny przodozgryz, ale nieznaczny przodozgryz (0,5 cm) nie
jest wadą dyskwalifikującą.
Umaszczenie czarne lub czerwone.
Każdy pies, wykazujący wyraźne deformacje budowy lub zaburzenia
charakteru, powinien być zdyskwalifikowany.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.
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