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BLACK AND TAN COONHOUND
Pochodzenie: U.S.A.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 30.01.1991
Użytkowość: Pies gończy.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Nie podlega próbom pracy.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Black and Tan Coonhound jest zasadniczo psem roboczym, zdolnym
wytrzymać surowość zimy, upał lata i trudny teren, na którym jest zmuszony pracować. Używany głównie do tropienia szopów, tropi zwierzynę korzystając wyłącznie z węchu. Cechy i odwaga Coonhounda czynią
go również biegłym w polowaniu na jelenia, niedźwiedzia, lwa górskiego i na inną grubą zwierzynę. Sędziowie są proszeni, przez klub sponsorujący rasę, o szczególny nacisk na powyższe cechy podczas oceny psa.
Psy te ogólnie powinny sprawiać wrażenie siły, zwinności i czujności.
Imponują swoim przestrzennym, silnym i rytmicznym ruchem. Zważywszy na ich pracę jako psów polujących, powinny charakteryzować
się umiarkowanym kośćcem i dobrą muskulaturą. Psy mają mocniejszy
kościec i muskulaturę niż suki.
WAŻNE PROPORCJE:
Długość ciała (od kłębu do zadu) jest równa lub nieco większa niż wysokość w kłębie.
Wysokość jest proporcjonalna do ogólnej budowy, tak że pies nie wydaje się ani długo-, ani krótkonożny.
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:
Zrównoważony, otwarty i przyjacielski. Jako roboczy pies tropiący musi
umieć pracować w bliskim kontakcie z innymi psami. Niektóre psy mogą wykazywać rezerwę, lecz nigdy nie są nieśmiałe ani agresywne. Agresja w stosunku do ludzi lub innych psów jest wielce niepożądana.
GŁOWA:
Gładko wymodelowana. Od potylicy do nosa głowa mierzy od 22,8 do
25,4 cm dla psów i od 20,3 do 22,8 cm dla suk. Wyraz głowy jest czujny
i przyjacielski. Skóra pozbawiona fałd.
Mózgoczaszka ze skłonnością do owalnego zarysu. Oglądana z profilu
linia czaszki jest praktycznie równoległa w płaszczyźnie do kufy.
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Stop średnio zaznaczony, występuje w połowie odległości pomiędzy guzem potylicznym a nosem.
Trzewioczaszka:
Nos: nozdrza szerokie i zawsze czarne.
Wargi dobrze rozwinięte, z wyglądem typowym dla gończego.
Zęby równomiernie rozstawione, zgryz nożycowy.
Oczy od piwnych po ciemnobrązowe, prawie okrągłe i nie osadzone głęboko.
Uszy osadzone nisko (na poziomie linii oczu lub niżej) i mocno z tyłu.
Zwisają we wdzięcznych fałdach, nadając psu majestatyczny wygląd. Naturalnie mocno wydłużone poza koniec nosa.
SZYJA:
Umięśniona, skośna, średniej długości. Skóra pozbawiona zbędnego
podgardla.
TUŁÓW:
Grzbiet poziomy, mocny, dobrze związany.
Klatka piersiowa sięga co najmniej do łokci.
Żebra powinny być pełne, okrągłe i dobrze wysklepione, nie powodujące spłaszczenia boków.
OGON:
Mocny, osadzony nieco poniżej linii grzbietu, noszony swobodnie, w akcji prawie pod kątem prostym w stosunku do grzbietu.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie proste, łokcie ani nie wciśnięte, ani nie odstające.
Śródręcza mocne i pionowe.
Łopatki solidnej konstrukcji.
Kończyny tylne umięśnione, o mocnym kośćcu. Od biodra do stawu
skokowego długie, o widocznej muskulaturze, od stawu skokowego do łapy krótkie i mocne, stawy kolanowe i skokowe dobrze kątowane i bez tendencji do wykrzywiania się do wewnątrz i na zewnątrz. U psa stojącego na równej powierzchni z tylną łapą wysuniętą do tyłu, stopa stanowi kąt prosty.
Łapy nieduże, o zwartych, mocno wysklepionych palcach i grubych, silnych poduszkach.
RUCH:
Patrząc z boku ruch Coonhounda jest swobodny, pełen wdzięku, o dobrym wykroku i silnym posuwie. Patrząc od przodu przednie kończyny
stanowią przedłużenie szerokości klatki piersiowej, poruszają się do
przodu w sposób nie wymagający wysiłku, lecz nigdy się nie krzyżują.
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Patrząc od tyłu stawy skokowe poruszają się na linii kończyn przednich,
nie będąc ani zbyt szeroko, ani zbyt wąsko ustawione. Kiedy prędkość
kłusu wzrasta, łapy zwykle schodzą się w kierunku linii środkowej lub
tworzą pojedynczy ślad przejawiając pewność, równowagę i wytrzymałość. W ruchu głowa i ogon noszone dumnie i w napięciu; górna linia
pozostaje pozioma.
SZATA:
Sierść krótka, ale gęsta tak, aby wytrzymać przedzieranie się psa przez
zarośla.
Umaszczenie: jak sugeruje nazwa, umaszczenie jest smoliście czarne
z nasyconymi brązowymi znaczeniami powyżej oczu, po bokach
kufy, na klatce piersiowej, kończynach i pośladkach, z czarno-grafitowymi znaczeniami na palcach.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy 63,5 - 68,5 cm,
- suki 58 - 63,5 cm.
Psy przerośnięte nie powinny być dyskwalifikowane jeśli ogólne wrażenie i proporcje są poprawne.
WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
- nadmiar zmarszczek na głowie,
- nadmierne odchylenia od zgryzu nożycowego,
- żółte lub jasne oczy,
- uszy, które nie sięgają końca nosa i są osadzone zbyt wysoko,
- wilcze pazury,
- płaskie łapy,
- brak lub nadmierna ilość nasyconych brązowych znaczeń, nadmiar
czarnego umaszczenia. Biały kolor na klatce piersiowej lub innych
częściach ciała jest wysoce niepożądany.
- wzrost poniżej minimum podanego we wzorcu.
Ponieważ jest to rasa polująca, honorowe blizny nie są uważane za wadę.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Biała łata, która ma średnicę większą niż 2,54 cm.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.
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