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8. skupina
Sekcija 1

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

SPLOŠNI VTIS: Močan, visokorasel in eleganten pes. Dlaka je značilnost pasme.
POMEMBNA RAZMERJA: Dolžina trupa, merjena od plečnega sklepa do zadnjega dela stegna,
je nekoliko daljša od višine, merjene od vihra do tal.
VEDENJE/ZNAČAJ: Inteligenten, miren in zanesljiv. Pogumen, prijazen, samozavesten in neodvisen.
Lahko daje videz vzvišenosti.
GLAVA: Klinasta, gledano s strani ali od spredaj. V sorazmerju z velikostjo telesa.
LOBANJSKI DEL:
Lobanja: Gobec in lobanja enake dolžine. Liniji lobanje in gobca sta vzporedni.
Stop: Rahel.
OBRAZNI DEL:
Smrček: Črn pri črnih in jetrne barve pri jetrnih.
Gobec/zobje: Čeljusti močne, s popolnim, pravilnim in kompletnim škarjastim ugrizom, tj. zgornji zobje
tesno prekrivajo spodnje in so pod pravim kotom vsajeni v čeljust.
Oči: Velike, neizrazite, ovalne in poševno vstavljene. Temno rjave pri črnih, pri jetrnih se barva sklada
z barvo dlake.
Uhlja: Precej majhna, nastavljena rahlo nad nivojem oči; nošena tesno priležna glavi, poraščena z
majhnimi kodri.
VRAT: Močan in rahlo vzbočen, srednje dolg, brez podgrline; tekoče prehaja v dobro okotena ramena.
TELO:
Hrbtna linija: Hrbet močan in raven.
Ledja: Kratka, globoka in močna.
Prsni koš: Globok, z dobro zaobljenimi rebri, ovalen v prerezu, prsni koš sega do komolca. Predprsje
vidno. Rebra segajo daleč nazaj.
Spodnja linija in trebuh: Rahlo pritegnjena.
REP: Tekoče nadaljuje hrbtno linijo. Sega približno do skočnega sklepa, v gibanju nošen ravno v
hrbtni liniji.
OKONČINE
PREDNJE OKONČINE: Prednje noge ravne, dobro postavljene pod trup.
Pleča: Poševna in mišičasta.
Nadlaktnica: Nadlaktnica in plečnica naj bi bili približno enako dolgi.
Zapestja: Močna.
Prednje šape: Okrogle, sklenjene, z dobro vzbočenimi prsti.

ZADNJE OKONČINE: Močne, mišičaste.
Kolenski sklep: Zmerno okoten.
Skočni sklep: Nizko postavljen, dobro okoten.
Zadnje šape: Okrogle, sklenjene, z dobro vzbočenimi prsti.

GIBANJE: Lahkotno in močno gibanje z dobrim izkorakom in odrivom. Vzporedno gibanje. Pri večji
hitrosti se noge primikajo ena k drugi.

KOŽUH
DLAKA: Telo je poraščeno z majhnimi gostimi kodri tesno ob koži, vse od zatilja do konice repa, brez
podlanke ali golih lis. Drugje je dlaka gladka.
BARVA: Črna ali jetrna.
VELIKOST IN TEŽA
Idealna plečna višina : psi:
psice:

67,5 cm (27 inčev)
62,5 cm (25 inčev)

Napake: Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj sešteje 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
ter na njegovo zmožnost opravljanja tradicionalnega dela.

DISKVALIFIKACIJSKE HIBE:
- agresvnost ali pretirana plašnost
- pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira

Opomba : Samci morajo imeti dve na videz normalni modi, popolnoma spuščeni v mošnjo.

(Op.prev.: Najnovejši popravki so odebeljeni.)

