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FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 9
Seltsi- ja kääbuskoerad.
Alarühm 7
Inglise kääbusspanjelid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE : Aktiivne, graatsiline ja hästi tasakaalustatud, leebe ilmega.
KÄITUMINE / ISELOOM : Liikuv, leebe ja julge. Lõbus, sõbralik, pole agressiivne; ei kaldu
närvilisusele.
PEA
PEAPIIRKOND :
Kolju : Pealagi kõrvade vahel on peaaegu lame.
Üleminek laubalt koonule : Madal.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Ninasõõrmed mustad ja hästi arenenud, täielikult pigmenteerunud.
Koon : Koonu pikkus koonutüvest ninaotsani umbes 1 ½ tolli (3,8 cm). Lai, hästi täidetud ja
otsast kergelt ahenev. Mistahes kalduvus kuiva, pika ja kitsa koonu suunas on
ebasoovitav. Näo-osa silmade all hästi täidetud.
Mokad : Hästi arenenud. Mõõdukad ehk mitte rippuvad ega kuivad.
Lõuad / Hambad : Tugevad lõuad, korrapärase ja täieliku käärhambumusega, st ülemised
hambad katavad tihedalt alumisi hambaid ning hambad asetsevad lõualuus täisnurga all.
Silmad : Suured, tumedad, ümmargused, kuid mitte pungis, laia silmavahega.
Kõrvad : Pikad, kõrge asetusega, rikkaliku ehiskarvaga.
KAEL : Mõõduka pikkusega, kergelt kaarduv.
KEHA :
Selg : Sirge seljajoon
Nimme : Lühike
Rinnakorv : Mõõdukas; hästi kaardunud roietega.
SABA : Saba pikkus on proportsioonis keha pikkusega, hea asetusega, kantud rõõmsalt,
kuid seljajoonest mitte palju kõrgemal. Varasemalt oli saba kupeerimine valikuline. Kui
seda otsustati teha, siis ei tohtinud sabast eemaldada enam kui ühe kolmandiku.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED : Jäsemed mõõduka luustikuga, sirged.
Õlad : Tahapoole kaldu.
TAGAJÄSEMED : Jäsemed mõõduka luustikuga.
Põlved : Heade nurkadega
Kannad : Ei ole kalduvust kooskandsusele või liig sügava nurgaga kannaliigestele.
KÄPAD : Kompaktsed, hästi arenenud käpapadjanditega ning rohke ehiskarvaga "sussid".

FCI-St. N° 136 / 12.01.2009

EESTI KENNELLIIT

3

KÕNNAK / LIIKUMINE : Liikumine vaba ja elegantne, hea äratõukega tagant. Esi- ja
tagaliikumine paralleelne nii eest- kui tagantvaates
KARVKATE
KARV :
Pikk, siidine, lokkideta. Kerge laine on lubatud. Rohke ehiskarvaga. Pügamine täielikult
keelatud.
VÄRVUS :
Lubatud värvused on :
• Black and Tan (must pruunide märkidega) : Ronkmust, pruunide märgistega kulmudel,
põskedel, kõrvade sisekülgedel, rinnal ja käppadel ning saba all. Pruun toon peab
olema puhas ja kirgas. Valged märgised ei ole soovitatavad.
• Ruby (rubiinpunane) : Ühetooniline sügav punane. Valged märgised ei ole soovitatavad.
• Blenheim (puna-valge) : Hästi piiritletud, rikkalikud kastanpruunid laigud pärlvalgel
põhjal. Laigud jagunevad pea mõlemal poolel võrdselt, jättes kõrvadevahelisel pealael
ruumi ka kõrgelt hinnatud pruunile täpile (iseloomulik tõutunnus).
• Tricolour (kolmevärviline: valge ja must kõrbepiirdega): Must ja valge hästi jaotatud,
selgelt piiritletud, pruunide märgistega kulmudel, põskedel, kõrvade sisekülgedel,
jalgade sisekülgedel ja saba all.
Igasugune muu värvus või värvikombinatsioon on ülimalt ebasoovitav.
KAAL : 5,4 - 8 kg (12-18 naela). Eelistatud on väike, heade proportsioonidega koer
etteantud kaaluvahemikus.
VEAD : Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste hindamisel sõltub
otseselt kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervisele ja heaolule.
Iga selgelt ebanormaalse psüühika või käitumisega koer tuleb diskvalifitseerida.
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Eestikeelne tõlge :
Kaja Uuetallo
Inglisekeelsest originaalist, jaanuar 2012

FCI-St. N° 136 / 12.01.2009

EESTI KENNELLIIT

