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Wzorzec FCI nr 282     /18.02.1997/F

GRAND GRIFFON VENDÉEN

Pochodzenie:  Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca:   08.04.1969
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 inteligentny i zdecydowany, o dystyngowanych kształtach i cho-
dach. Budowa proporcjonalna, mocna, ale nie ciężka.

GŁOWA: 
Wydłużona, niezbyt szeroka między uszami.
Mózgoczaszka:
Czaszka lekko wysklepiona, niezbyt szeroka.
Trzewioczaszka:
Nos mocny, czarny, nozdrza rozwarte.
Wargi obficie porośnięte wąsami.
Oczy ciemne, duże o żywym spojrzeniu.
Uszy elastyczne, wąskie i delikatne,  porośnięte długim włosem, końce

w kształcie wydłużonego owalu; wyraźnie odwrócone do we-
wnątrz; osadzone nisko, poniżej linii oczu.

SZYJA: 
Lekka, bez podgardla.

TUŁÓW:
Grzbiet mocny, prosty lub lekko wznoszący się.
Lędźwie dobrze umięśnione.
Klatka piersiowa dość głęboka i niezbyt szeroka.
Żebra zaokrąglone, ale nie przesadnie.
Brzuch raczej podkasany, ale słabizny wypełnione.

OGON: 
Wysoko osadzony; noszony szablasto wygięty, ale nie sierpowato zakrę-
cony ku górze; gruby u nasady, stopniowo zwężający się.

KOŃCZYNY:
Kończyny przednie o dobrym kośćcu, proste.
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Łopatki długie, suche, ukośne.
Przedramię dość krótkie.
Łokcie przylegające do tułowia.
Kończyny tylne:
Guzy biodrowe widoczne.
Uda długie i umięśnione.
Stawy skokowe szerokie, śródstopia krótkie, kątowanie ani zbyt rozwar-

te, ani zbyt głębokie.
Łapy niezbyt grube, opuszki twarde, palce wysklepione i zwarte, pazury

mocne.

RUCH: 
Sprężysty i energiczny.

SKÓRA: 
Niezbyt cienka.

SZATA:
Sierść długa, ale bez przesady, niekiedy kosmata, ale twarda i gruba;

podszerstek obfity; brzuch i wewnętrzna strona ud nie powinny
być nagie; brwi dobrze wyrażone, ale nie zakrywające oczu. 

Umaszczenie płowe, zajęcze, biało-pomarańczowe, biało-szare, białe
w zajęcze łaty, tricolor w wymienionych kolorach.

WYMIARY:
Wysokość w kłębie około 60 do 65 cm.

WADY: 
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.

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


