13.04.2014/PL (DATA POLSKIEGO TŁUMACZENIA)
Wzorzec FCI nr 320

WYŻEŁ SŁOWACKI SZORSTKOWŁOSY
(Slovenský Hrubosrstý Stavač - Ohar)

Kraj pochodzenia: Słowacja
Data publikacji obowiązującego wzorca: 01.06.2003- wzorzec nie zatwierdzony przez FCI - *
Użytkowanie: wyzeł, wszechstronny pies mysliwski. Ma wrodzone skłonnosci do pracy w polu, lesie i wodzie,
zwłaszcza jednak do pracy po strzale, do odszukiwania i aportowania zwierzyny.
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyzły
Sekcja 1 - Wyzły kontynentalne
Typ kontynentalny
Proby pracy wymagane
Krótka informacja na temat pochodzenia: Wyzeł słowacki szorstkowłosy powstał na drodze krzyzowania
międzyrasowego. Bazą jest wyzeł weimarski krotkowłosy, po ktorym SHS odziedziczył barwę włosa oraz
podstawowe cechy charakteru. Poprzez krzyzowanie wyzła weimarskiego z rasami szorstkowłosymi, przede
wszystkim z czeskim fouskiem, stworzono rasę o szorstkim włosie i umaszczeniu oraz cechach wrodzonych wyzła
weimarskiego. Do 1973 roku psy te wpisywane były do ksiąg hodowlanych pod nazwą „wyzeł weimarski
szorstkowłosy”, a od 1973 r. były juz rejestrowane jako odrębna rasa.
Ogólny opis rasy: Pies sredniej budowy, typowej dla psa pracującego, o mocnym kosccu, lecz o szlachetnym
wyglądzie. Umaszczenie szare z szorstkim włosem.
Proporcje ciała: pies wpisany w prostokąt. Idealny stosunek długosci ciała do wysokosci w kłębie jak 10: 9 u
samcow i 10: 8 u suk.
Cechy charakterystyczne: silny, odwazny, cięty w stosunku do drapieznikow. Pomimo swojej ostrosci jest łatwy
do układania i posłuszny. Ma wrodzone predyspozycje na psa wszechstronnego, szczegolnie do aportowania, pracy
po tropie i w wodzie. Charakter zrownowazony, bez niesmiałosci, bojazliwosci czy agresji.
GŁOWA: Dostatecznie długa, sucha, o przylegające skorze, proporcjonalna do wielkosci psa i odpowiadająca płci.
Mózgoczaszka
Czaszka: prostokątna, łuki brwiowe wyraznie zaznaczone, widoczna bruzda czołowa, guz potyliczny wyczuwalny
w dotyku.
Stop: srednio zaznaczony
Trzewioczaszka

Kufa: mniej więcej tej samej długosci co częsc mozgowa czaszki, wystarczająco głęboka i szeroka. Żuchwa silnie
rozwinięta. Grzbiet nosa jest prosty lub lekko wysklepiony. Nigdy wklęsły.
Nos: dostatecznie duzy, barwy ciemniejszej niz siersc, o szerokich nozdrzach.
Fafle: umiarkowanie rozwinięte, dobrze przylegające, od strony wewnętrznej ciemniejszego koloru.
Zęby: dobrze rozwinięte, silne i regularne, siekacze osadzone prostopadle, tworzą pełen łuk z nozycowym zgryzem.
Policzki: suche, o wyraznych mięsniach.
Oczy: migdałowego kształtu, dobrze osadzone w oczodołach, o inteligentnym wyrazie, koloru bursztynowego
(lekko brązowy odcien nie jest wadą). U szczeniąt i młodych psow niebieskawe. Powieki ciemne i scisle
przylegające do gałki ocznej.
Uszy: proporcjonalnej długosci, osadzone powyzej linii oczu. Szerokie przy nasadzie, zaokrąglone na koncach.
Gładko przylegające do głowy.
Szyja: Sredniej długosci. sucha, bez podgardla, dobrze umięsniona, wysoko osadzona w kłębie i płynnie
przechodząca w linię grzbietu.
TUŁÓW:
Górna linia: płynnie przebiegająca od szyi w doł do dobrze rozwiniętego kłębu oraz raczej długiego, mocnego i
prostego grzbietu.
Kłąb: dobrze zaznaczony, harmonijnie przechodzący w linię grzbietu.
Grzbiet: dobrze związany, muskularny, prosty, o sredniej długosci, nieznacznie opadający ku tyłowi.
Zad: szeroki, dostatecznie długi, z solidnymi, umiarkowanie wysklepionymi lędzwiami, nie przebudowany, ani nie
scięty.
Klatka piersiowa: o dostatecznej długosci i szerokosci, sięgająca łokci, owalna, proporcjonalna do ciała. Żebra
dobrze wysklepione, dobrze rozwinięte przedpiersie, mostek zaznaczony.
Linia dolna i brzuch: nieznacznie podciągnięty.
OGON: Umiarkowanie mocny, wysoko osadzony; gdy pies jest w stanie spoczynku opuszczony w doł, natomiast w
ruchu noszony poziomo. Dobrze pokryty sierscią, włos przylegający, nie szczotkowaty.
Kopiowany do połowy długosci w krajach, w ktorych kopiowanie jest dozwolone prawem.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie
Wrazenie ogolne: dobrze rozwinięte, prawidłowo zbudowane, patrząc z przodu oraz z boku - pionowe i
rownoległe.
Bark: suchy i o wyraznych mięsniach. Łopatka długa, ukosnie połozona, dobrze przylegająca do klatki piersiowej.
Dobre kątowanie pomiędzy łopatką a koscią ramieniową.
Ramię: ukosnie ustawione, dobrze rozwinięte, umięsnione.
Łokcie: swobodne, ani nie scisle przylegające, ani nie luzne.
Przedramię: długie, proste, pionowe, suche, dobrze umięsnione.
Nadgarstki: mocne, napięte, ustawione praktycznie pionowo.
Śródręcza: ustawione prawie pionowo, nie strome.
Łapy przednie: dobrze wysklepione, palce zwarte, okrągłe. Dłuzsze srodkowe palce tworzące łyzkowaty kształt
łapy nie są wadą. Pazury i poduszki ciemnego koloru. Poduszki mocne, grube.
Kończyny tylne: dobrze kątowane, widziane od tyłu - proste, rownoległe.
Udo: dostatecznie długie i szerokie, muskularne.
Kolano: mocne, napięte, kątowanie stawu kolanowego i skokowego takie samo, umozliwiające przestrzenny i
płynny chod
Podudzie: sredniej długosci, dobrze umięsnione, zylaste.
Staw skokowy: mocny, suchy i spręzysty
Śródstopie: zylaste, prawie pionowe (ale nigdy strome).
Łapy tylne: takie jak przednie, okrągłe, palce zwarte, dobrze wysklepione. Pazury i poduszki ciemnego koloru.
Wilcze pazury powinny byc usunięte.
CHODY:
Kazdy chod musi byc płynny i przestrzenny. W kłusie elegancki o stabilnym grzbiecie. Akcja przednich i tylnych
konczyn rownoległa. Inochod niepoządany. Typowym chodem podczas okładania jest galop.
Skóra: sredniej grubosci, elastyczna, nie tworzy fałd, dobrze pigmentowana.
OKRYWA WŁOSOWA:

Włos: twardy, gęsty i przylegający do ciała. Składa się z podszerstka i włosa okrywowego o długosci około 4 cm,
twardego, prostego i dobrze przylegającego do ciała.
Na dolnej częsci kufy i na faflach siersc jest dłuzsza i bardziej miękka tworząc tzw. „brodę”.
Nad oczami siersc jest obfitsza, odstająca ukosnie w gorę tworząc brwi.
Pozostałe częsci głowy pokrywa krotka gruba siersc. Na uszach krotka i miękka. Ogon jest dobrze owłosiony. Siersc
musi okrywac całe ciało. Na wewnętrznych stronach konczyn i pod brzuchem siersc moze byc krotsza, jednak
gęsta i twarda.
UMASZCZENIE: podstawowym kolorem jest szary, od srebrzystoszarego do mysio szarego oraz wszystkie ich
posrednie odcienie. Głowa i uszy są trochę jasniejsze. Białe znaczenia na przedpiersiu i konczynach są dozwolone.
Oprocz jednolitego umaszczenia występuje tez umaszczenie szare z większymi lub mniejszymi białymi łatami,
ewentualnie dereszowate. Jednak podstawową barwą jest zawsze szary.
WZROST:
Wysokosc w kłębie:
psy: 62 - 68 cm
suki: 57 - 64 cm
WADY:
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyzej, powinny byc traktowane jako wady, powodując odpowiednie
obnizenie oceny w zaleznosci od stopnia ich nasilenia oraz wpływu na zdrowie i dobrostan psa.
Poważne wady:
- wzrost powyzej lub ponizej wzorca
- zbyt jasne umaszczenie
- cięzka, mało szlachetna budowa, limfatycznosc
- karpiowaty lub łękowaty grzbiet
- dłuzszy jedwabisty włos
- włos zbyt krotki, brak „brody”
- nieprawidłowa postawa konczyn
- fafle zbyt małe lub obwisłe
Wady eliminujące:
- umaszczenie inne niz podane we wzorcu, wady w pigmentacji
- przodozgryz lub tyłozgryz
- entropium, ektropium
- wnętr jedno lub obustronny
Psy, ktore wykazują wyrazne fizyczne nieprawidłowosci lub zaburzenia zachowania muszą byc dyskwalifikowane.
UWAGA: Samce muszą miec dwa prawidłowo rozwinięte jądra, umieszczone całkowicie w worku mosznowym.
Opracowanie: inz. Jozef Jursa Csc.
Bratysława 14.V.2003

* - niniejszy wzorzec jest nowym standardem rasy obowiązującym w KLUBIE SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH
STAVACOV na Słowacji. Dokument ten został złozony do FCI i czeka na akceptację. Dotychczas obowiązujący
wzorzec FCI (z dnia 06.01.1995) mozna znalezc na stronie internetowej FCI.

