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MAŁY GOŃCZY GASKOŃSKI
(Petit bleu de Gascogne)
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 24.01.1996
Użytkowość: Pies wszechstronny, używany do polowania z bronią palną, czasami do polowania par force. Najczęściej używany do polowania na zające, ale z powodzeniem poluje także na grubą zwierzynę.
Klasyfikacja FCI: grupa 6
Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.
sekcja 1.2. Średnie psy gończe.
Podlega próbom pracy.
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:
Rasa ta jest wynikiem celowej redukcji wzrostu dużego gończego
gaskońskiego, bezpośrednio związanej z jego użytkowością.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Pies średniej wielkości, proporcjonalny, dystyngowany.
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:
Pies o czułym węchu, który wykorzystuje podczas polowania, obdarzony pięknym głosem, dobrze poluje w sforach. Charakter ma spokojny
i czuły, spolegliwy.
GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Czaszka widziana od przodu lekko wysklepiona, niezbyt szeroka; guz
potyliczny lekko zaznaczony. Widziana z góry ma słabo wyrażony
kształt owalny. Czoło pełne.
Stop słabo zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Nos czarny, szeroki, nozdrza rozwarte.
Kufa tej samej długości co czaszka, mocna, często lekko wysklepiona.
Szczęki/uzębienie: zgryz nożycowy. Siekacze osadzone prostopadle do
szczęk.
Wargi niezbyt grube i niezbyt rozwinięte. Warga górna zakrywa dolną.
Policzki suche.
Oczy owalne, brązowe o łagodnym wyrazie.
Uszy niezbyt grube, pofałdowane, sięgające co najmniej do końca nosa.
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SZYJA:
Długa z nieznacznym podgardlem.
TUŁÓW:
Grzbiet dobrze związany.
Lędźwie dobrze związane, niezbyt długie.
Zad lekko spadzisty.
Klatka piersiowa długa, sięgająca do łokci; przedpiersie dość dobrze rozwinięte.
Żebra lekko zaokrąglone.
Brzuch płaski i głęboki.
OGON:
Cienki, sięgający do stawu skokowego. W ruchu noszony dumnie,
szablasto wygięty.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie dość mocne.
Łopatka umięśniona, średnio ukątowana.
Łokieć dobrze przylegający do tułowia.
Przedramię o dobrym kośćcu.
Kończyny tylne proporcjonalne.
Udo dość długie, muskularne, ale nie przesadnie.
Staw skokowy szeroki, lekko kątowany, nisko osadzony.
Łapy owalne, palce suche i zwarte. Opuszki i pazury czarne.
RUCH:
Regularne i swobodne.
SKÓRA:
Sprężysta. Czarna lub z dużą ilością czarnych plam, nigdy nie całkowicie biała. Śluzówki czarne.
SZATA:
Włos krótki, półgruby; obfity.
Umaszczenie w całości cętkowane (czarno-białe) co nadaje maści odcień
niebiesko-łupkowy; z czarnymi łatami różnej wielkości lub bez
łat. Dwie czarne łaty zwykle umiejscowione są po obu stronach
głowy, pokrywając uszy, obejmując oczy i sięgając do policzków.
Nie łączą się one na czaszce, pozostawiając białą strzałkę pośrodku, w środku której często znajduje się mała czarna łatka, owalnego kształtu, charakterystyczna dla rasy. Nad łukiem brwiowym
znajdują się dwie plamki podpalania o mniej lub bardziej żywym
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kolorze (pies o „czterech oczach”). Ślady podpalania znajdują się
także na policzkach, na wargach, na wewnętrznej powierzchni
uszu, na kończynach i pod ogonem.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie:

- psy od 52 do 58 cm,
- suki od 50 do 56 cm.

WADY:
Wszelkie odchylenia od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady obniżające ocenę w zależności od stopnia ich nasilenia.
Głowa krótka.
Czaszka zbyt płaska, zbyt szeroka lub zbyt wąska.
Uszy krótkie, wysoko osadzone, niedostatecznie pofałdowane.
Tułów zbyt długi; miękka górna linia, mało pojemny (wąski).
Zad spadzisty.
Ogon noszony na bok.
Słaby kościec kończyn.
Łopatka spionowana.
Stawy skokowe widziane z tyłu zbieżne (postawa krowia).
Łapy luźne.
Osobniki lękliwe.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Brak typu.
Przodozgryz lub tyłozgryz.
Oko jasne.
Wszelkie inne maści poza przewidzianymi przez wzorzec.
Widoczne kalectwo.
Poważne wady anatomiczne.
Osobniki tchórzliwe lub agresywne.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
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