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Lovski pes.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

8. skupina
Sekcija 1

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

SPLOŠNI VTIS: Bister, aktiven in srednje velik pes z inteligentnim izrazom; izkazuje moč brez
okornosti in živahnost brez mlahavosti.
VEDENJE IN ZNAČAJ:
Obilno obdarjen z naravnimi lastnostmi lovskega psa; je optimističen in prijazen, kar kaže z
navdušenim mahanjem repa; samozavesten in ljubezniv.

GLAVA: Dolga in lepo izoblikovana.
LOBANJSKI DEL:
Lobanja: Ploska in zmerno široka.
Stop: Rahel stop med očmi, nikakor ne sme biti poudarjen, glava ni niti divergentna niti konvergentna.
OBRAZNI DEL:
Smrček: Velik, z odprtimi nosnicami.
Čeljusti/zobje: Čeljusti dolge in močne, sposobne nositi zajca ali fazana, s popolnim, pravilnim in
kompletnim škarjastim ugrizom, tj. zgornji zobje tesno prekrivajo spodnje in so pod pravim kotom
vsajeni v čeljust. Zobje zdravi in močni.
Oči: Srednje velike, temno rjave ali lešnikove barve z zelo inteligentnim izrazom (okroglo izbuljeno oko
je močno nezaželeno). Ne smejo biti poševno vstavljene.
Uhlja: Majhna in dobro nastavljena, tesno ob glavi.
VRAT: Glava dobro vstavljena v vrat, ki je ustrezno dolg in brez odvečne kože, simetrično in poševno
vstavljen v rame; tekoče prehaja v hrbet in tako psu omogoča lahko iskanje sledi.
TELO:
Ledja: Kratka in široka. Predolg, mlahav ledveni del je močno nezaželen.
Prsni koš: Globok in zmerno širok, z izrazitim predprsjem. Prednja rebra precej ploska. Prsni koš
prostoren in se postopoma širi, najbolj je zaobljen v sredini telesa in se proti zadnjemu delu spet
postopoma oži.
REP: Kratek, raven, tekoče nadaljuje linijo hrbta, veselo nošen, vendar nikoli bistveno nad hrbtno
linijo.

OKONČINE
PREDNJE OKONČINE: Prednje noge ravne, krepkih kosti.
Komolca: Gibanje prosto ter vzporedno s prsnim košem.
Prednje šape: Okrogle in močne z dobro vzbočenimi in sklenjenimi prsti. Blazinice debele in močne.

ZADNJE OKONČINE: Mišičaste. Stoji naj ravno in vzporedno.
Kolenski sklep: Zmerno upognjen.
Skočni sklep: Zmerno upognjen, nizko postavljen. Kravja stoja močno nezaželena.
Zadnje šape: Okrogle in močne z dobro vzbočenimi in sklenjenimi prsti. Blazinice debele in močne.
GIBANJE: Prosto, izdatno; ravno in vzporedno spredaj in zadaj.
KOŽUH
Dlaka: Gosta, tanka do srednje močna in kvalitetna, čim bolj ravna. Na nogah in repu izdatne
zastavice. Popolna odlakanost odraslega psa poudari njegovo eleganco.
Barva: Samo črna ali rjava.
VELIKOST IN TEŽA
Zaželena višina:
Zaželena teža v delovni kodiciji:

psi 59 – 61,5 cm (23 – 24 inč)
psice 56,5 – 59 cm (22 – 23 inč)
psi 27 – 36 kg (60 - 80 funtov)
psice 25 – 32 kg (55 – 70 funtov)

NAPAKE: 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 ter na njegovo zmožnost opravljanja tradicionalnega dela.
DISKVALIFIKACIJSKE HIBE:
- agresivnost ali pretirana plašnost
- pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira
Opomba : Samci morajo imeti dve očitno normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo.

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

