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DUŻY GOŃCZY ANGLO-FRANCUSKI
BIAŁO-POMARAŃCZOWY
(Grand anglo-français blanc et orange)
Pochodzenie: Francja.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 27.01.1983
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 dość mocny, silny, zdradzający większy wpływ krwi angielskiej,
zwłaszcza w budowie głowy niż duży gończy anglo-francuski trójkolorowy.
GŁOWA:
Dość krótka i szeroka.
Mózgoczaszka:
Czaszka raczej szeroka i płaska, guz potyliczny nie zaznaczony. Łuki
brwiowe nie wydatne.
Stop dobrze zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Nos czarny lub pomarańczowo-brązowy.
Kufa raczej krótka.
Fafle wystające poza żuchwę, co nadaje kufie kwadratowy kształt.
Oczy duże, ciemnobrązowe.
Uszy u nasady dość szerokie, osadzone na wysokości linii oczu lub nieco powyżej, dość grube, lekko odwrócone i raczej krótkie.
SZYJA:
Prosta; nieznaczne podgardle.
TUŁÓW:
Grzbiet szeroki i muskularny.
Lędźwie szerokie i raczej krótkie.
Zad raczej okrągły.
Klatka piersiowa dość głęboka.
Żebra długie, lekko zaokrąglone.
Boki: słabizny dobrze wypełnione.
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OGON:
Dość długi, niekiedy pokryty dłuższym włosem.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie mocne, szeroko ustawione, o prawidłowej postawie.
Łopatki płasko przylegające do klatki piersiowej, ale dobrze umięśnione.
Kończyny tylne:
Uda muskularne.
Stawy skokowe lekko kątowane, śródstopia dość krótkie.
Łapy raczej zaokrąglone.
RYCH:
Swobodny.
SKÓRA:
Biała w żółte lub pomarańczowe plamy.
SZATA:
Włos krótki, niezbyt gruby.
Umaszczenie: białe z cytrynowym lub białe z pomarańczowym pod warunkiem, że kolor pomarańczowy nie jest zbyt ciemny - wpadający w czerwony.
WYMIARY:
Wysokość w kłębie od 60 do 70 cm.
WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.
Wady budowy.
Ślady depigmentacji.
Kufa spiczasta.
Przodozgryz lub tyłozgryz.
Jasne oczy.
Nadmierne podgardle.
Ogon zakręcony nad grzbietem lub noszony na bok.
Umaszczenie inne niż opisane we wzorcu (włos czarny lub czerwony).
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.
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