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CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
(Prinašalec zaliva Chesapeake, CBR)
IZVOR : ZDA
DATUM IZDAJE ORIGINALNEGA VELJAVNEGA STANDARDA: 14. 2. 1995.
UPORABNOST:

Prinašalec, učinkovit pri poljskem in vodnem delu.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

8. skupina
Sekcija 1

Prinašalci, šarivci, vodni psi.
Prinašalci.
Z delovnim izpitom.

SPLOŠNI VIDEZ : CBR-je so vzrejali vzdolž zaliva Cheseapeake za vodno delo v najslabših
vremenskih in vodnih razmerah, saj je učinkovit tako pri poljskem kot tudi pri vodnem delu; često je
moral razbijati led med napornim in večkratnim prinašanjem. Pri delu se CBR pogosto srečuje z
vetrom, plimo in dolgim plavanjem v mrzlih vodah. Značilnosti pasme so specifično prirejene tako, da
CBR-ju pri delu omogočajo lahkotnost, učinkovitost in vzdržljivost.
CBR ima široko, zaobljeno lobanjo s srednje izrazitim stopom. Njegove čeljusti morajo biti dovolj dolge
in močne, da lahko nežno in z lahkoto nese veliko ptico. Dlaka je dvojna, krovna dlaka je kratka, trda
ter valovita, podlanka pa je gosta, tanka in volnasta; vsebuje mnogo maščob in je idealna za delo v
ledenih in divjih vremenskih pogojih, v kakršnih mora CBR pogosto delati. CBR je čvrst, skladno
grajen in močan pes zmerne velikosti, srednje dolgega telesa in srednje dolgih nog. Prsi so globoke in
široke, oplečje je zgrajeno tako, da psu omogoča popolno svobodo gibanja; ne sme se nagibati k
šibkosti v nobeni telesni značilnosti, še posebno ne pri zadnjih okončinah. Vendar pa zaradi moči ne
smeta trpeti niti gibčnost niti vzdržljivost. Velikost in substanca psa ne smeta biti pretirani, saj je to
delovni prinašalec živahne narave.
Značilnosti pasme so tudi oči, ki so zelo svetle, rumenkastega ali jantarjevega odtenka, zadnje
okončine tako visoke ali za malenkost višje kot viher, ter dvojna dlaka, ki je valovita le na plečih, vratu,
po hrbtu in ledjih.
POMEMBNA RAZMERJA: Višina, merjena od vrha plečnice (vihra) do tal, je nekoliko manjša kot
dolžina telesa, merjena od prsnice do sedne kosti. Globina prsnega koša mora segati vsaj do
komolcev. Razdalja od vihra do komolca naj bi bila enaka razdalji od komolca do tal.
VEDENJE/ZNAČAJ: CBR je cenjen zaradi bistrega in veselega razpoloženja, inteligence, mirnega in
razsodnega vedenja ter privržene in zaščitniške narave. Pri selekciji in vzreji je najprej potrebno
upoštevati pogum, pripravljenost za delo, pozornost, dober nos, inteligenco, ljubezen do vode in
predvsem splošno kakovost in značaj. Izjemna plašnost ali izjemna agresivnost nista zaželeni pri tej
pasmi, niti če gre za lovskega psa niti če gre za spremljevalca.
GLAVA:
LOBANJSKI DEL:
Lobanja: Široka in zaobljena.
Stop: Srednje poudarjen.
OBRAZNI DEL:
Smrček: Srednje kratek.
Gobec: Približno enako dolg kot lobanja, se postopoma oži, vendar ne sme biti špičast.
Ustne: Tanke, ne smejo biti viseče.
Čeljusti/zobje: Škarjast ugriz je zaželen, vendar je kleščast ugriz dopusten.
Oči: Srednje velike, zelo svetle, rumenkaste ali jantarne barve, široko razmaknjene. Inteligenten izraz.
Uhlja: Majhna, visoko nastavljena, viseča, koža srednje debeline.

VRAT: Srednje dolg in močno mišičast, padajoč proti vihru.
TELO: Srednje dolgo, niti čokato niti krapje izbočeno; spodnja linija precej pritegnjena.
Hrbtna linija: Zadnji del tako visok kot prednji ali pa le za malenkost višji od vihra.
Hrbet: Kratek, kompakten in močan.
Prsni koš: Močan, globok in širok. Rebra sodčasto zaobljena in globoka.
REP: Srednje dolg in srednje močan v korenu. Nošen ravno ali rahlo upognjeno, ne sme biti zavit
nad hrbtom ali vstran.
OKONČINE:
PREDNJE OKONČINE: Prednje okončine ne smejo kazati šibkosti. So srednje dolge in ravne,
močnih kosti in mišičaste. Prednje noge so ravne gledano od spredaj ali od zadaj.
Pleča: Naj bi bila padajoča, popolnoma svobodna in brez omejitev v gibanju, zelo močna.
Zapestje: Rahlo upognjeno in srednje dolgo. Sledniki na prednjih nogah se lahko odstranijo.
ZADNJE OKONČINE: Kvalitetne zadnje okončine so bistvenega pomena, morajo biti enako močne
kot prednje. Ne smejo kazati šibkosti. Zadnji del mora biti še posebej močan, saj daje psu odrivno moč
pri plavanju. Noge so srednje dolge in ravne, močnih kosti in mišičaste. Zadnje noge morajo biti ravne,
če jih gledamo od spredaj ali od zadaj. Sledniki, če so, morajo biti odstranjeni.
Kolenski sklep: Dobro okoten.
Skočni sklep: Razdalja od skočnega sklepa do tal naj bi bila srednje dolga.
ŠAPE: Zajčje, z izrazito plavalno kožico, velike, prsti dobro obokani in stisnjeni.
GIBANJE: Enakomerno, svobodno in lahkotno/neutrudljivo; daje vtis velike telesne sposobnosti in
moči. Gledano od strani je izkorak dolg brez omejevanja spredaj ter z dobrim odrivom zadnjih nog;
kolenski in skočni sklepi se dobro upogibajo. Komolci prileženi, zadaj brez kravje stoje. Pri povečani
hitrosti psi pogosto obračajo šape nekoliko navznoter, proti osrednji liniji težišča.
KOŽUH:
DLAKA: Dlaka mora biti gosta in kratka, nikjer daljša od 4 cm (1 ½ inča), z gosto mehko volnato
podlanko. Na obrazu in po nogah je zelo kratka in ravna; tendenca k valoviti dlaki se kaže le na plečih,
vratu, hrbtu in ledjih. Zmerni praporci so dovoljeni na zadnji strani zadnjih nog in repu.
Struktura dlake CBR je izjemno pomembna, saj se ga uporablja za lov v različnih slabih vremenskih
razmerah, pogosto v snegu in ledu. Oljnata groba krovna dlaka in volnata podlanka sta izjemnega
pomena, saj preprečujeta, da bi mrzla voda prodrla do kože psa, hkrati pa prispevata k hitremu
sušenju. Dlaka CBR-ja mora biti odporna na vodo na prav enak način, kot je odporno proti vodi perje
rac. Ko pride pes iz vode in se otrese, dlaka sploh ne sme zadrževati vode, je le vlažna.
BARVA: Barva dlake CBR mora biti čim bolj podobna barvi okolja, v katerem pes dela.
Vsak odtenek rjave, barve šaša ali »mrtve trave« (deadgrass) je dovoljen, enotna barva je zaželena.
Nobena barva ni bolj zaželena od druge. Belina na prsih, trebuhu, prstih ali na zadnji strani šap (takoj
nad veliko blazinico) je dovoljena, vendar je zaželeno, da je čim manjša, enobarvni psi so bolj
zaželeni. Pri ocenjevanju psa je potrebno barvi dlake in njeni kvaliteti posvetiti vso pozornost. Častne
brazgotine ne smejo vplivati na oceno.
VELIKOST IN TEŽA:
Višina :

psi
psice

naj bi merili
naj bi merile

58 – 66 cm (23 – 26 inčev)
53 – 61 cm (21 – 24 inčev)

Prevelika ali premajhna višina se morata resno kaznovati.
Teža: Psi naj bi bili težki med 29,5 in 36,5 kg (65 – 80 funtov), psice med 25 in 32 kg (55 – 70
funtov).

HIBE: Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj se šteje za napako; resnost, s katero jo je treba
obravnavati, naj bo v natančnem razmerju z njeno stopnjo in njenim vplivom na zdravje in zaščito psa.
DISKVALIFIKACIJSKE HIBE:
- agresivnost ali pretirana plašnost
- psi s pomanjkljivimi značilnostmi pasme
- zobje: predgrizavost ali podgrizavost
- sledniki na zadnjih nogah
- dlaka kodrasta ali s tendenco kodranja po celem telesu
- praporci na repu ali zadnji strani nog daljši od 4,5 cm
- črna barva
- belina na kateremkoli delu telesa, razen na prsih, trebuhu, prstih ali zadnji strani šap
Dlaka in splošna skladnost ter tip sta primarna in imata prednost pred kakršnokoli ocenjevalno tabelo.
Skladen pes s kvalitetno dlako ima prednost pred psom, ki se odlikuje v nekaterih točkah, vendar je
šibak v drugih.

TABELA TOČKOVANJA:
-

glava, vključujoč ustne, uhlja in oči
vrat
oplečje in telo
zadnji del in kolenski sklep
komolci, noge in šape
barva
križec in rep
dlaka in kvaliteta dlake
splošna telesna zgradba

16
4
12
12
12
4
10
18
12
--------100

PRIBLIŽNE MERE:
-

dolžina glave od smrčka do zatilnice
obseg glave pri uhljih
gobec pod očmi
dolžina uhljev
širina med očmi
obseg vratu pri plečih
obseg pri lakotnicah
dolžina od zatilnice do korena repa
obseg stegna
širina lobanje med uhljema
zatilnica do vihra
od komolca do komolca preko pleč

24 – 26 cm
51 – 53 cm
25 – 27 cm
11 –13 cm
6 – 7 cm
51 – 56 cm
61 – 64 cm
86 – 89 cm
48 – 51 cm
12 – 15 cm
23 – 24 cm
63 – 66 cm

(9,5 - 10 inčev)
(20 - 21 inčev)
(10 - 10,5 inčev)
(4,5 – 5 inčev)
(2,5 – 2,75 inčev)
(20 – 22 inčev)
(24 – 25 inčev)
(34 – 35 inčev)
(19 – 20 inčev
(5 – 6 inčev)
(9 – 9,5 inčev)
(25 – 26 inčev)

Pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira.
Opomba : Samci morajo imeti dve na videz normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo.

