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POREKLO: Avstralija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 14.02.1995.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija 2 mali terierji.

Brez delovnega preizkusa.
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SPLOŠEN OPIS: krepak, nizek pes. Sorazmerno dolg ter z močnim terierskim karakterjem. Čuječ, deloven in

čvrst. Njegova netrimana ostra dlaka z jasnim ovratnikom okoli vratu (griva) se nadaljuje proti prsnici. Ima dolgo,

močno glavo, ki nakazuje njegovo žilavost in robustnost..

VEDENJE / TEMPERAMENT: v osnovi je delavni terier, vendar zaradi svoje pripadnosti človeku in dispozicij,

primeren tudi kot pes družabnik.

GLAVA:

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: dolga, ploska, zmerno široka, polna med očmi. Prekrita z mehko čopasto dlako.

Čelno kolence: majhno a izrazito.

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn, majhen in neodlakan most za smrčkom.

Gobec : čvrst in močen, v dolžino enakovreden dolžini lobanje. Gobec mora biti močan in pod očmi dobro

izpolnjen. Dolžina in moč gobca sta ključna elementa za močno, robustno čeljust.

Ustnice: črne, tesno prilagajoče in sorazmerne.

Čeljust/zobje: čeljust je močna in robustna, zobje veliki in enakomerno porazdeljeni. Zgornji sekalci se tesno

prilegajo čez spodnje (škarjast ugriz).

Oči: oči naj bodo majhne, ovalne, prodornega izraza. Temno rjave barve, široko postavljene in neizbuljene.

Uhlja: uhlja sta majhna, pokončna, koničasta, dobro nošena. Sta srednje široko nastavljena, brez dolgih dlak in

občutljiva na dražljaje (izjema so mladiči pred šestim mesecem).

VRAT: srednje dolg, rahlo upognjen in močen. Prehaja v dobro nastavljena, robata pleča.

TELO: dolg v primerjavi z višino, močno grajen. Upoštevajoč  trup moramo pozornost dati predvsem začetnemu

opisu, da gre za robustnega kratkonogega psa, ki je glede na višino sorazmerno dolg.

Hrbet: raven.

Ledja: močna.

Prsni koš: srednje širok in globok, z dobro obokanimi rebri. Prednje prsi dobro razvite, prsni del relativno globok.

REP: kupiran, visoko nastavljen in dobro nošen, vendar ne preko hrbta.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: močnih kosti, ravni in vzporedni, če jih gledamo od spredaj. Nogi sta rahlo odlakani

proti gležnju.

Peta: močna, brez loka (ravna).



ZADNJE OKONČINE: srednje dolge, široke. Gledano od zadaj morata biti vzporedni od skočnice do šape in si ne

smeta biti ne preblizu, ne preveč narazen.

Stegno: močno in mišičasto.

Kolenski sklep: dobro oblikovan.

Skočni sklep: ukrivljen in spuščen.

ŠAPE: majhne,  okrogle,  kompaktne, dobro oblazinjene. Prstne blazinice tesno povezane in  srednje upognjene.

Obrnjene ne navznoter ne navzven, z močnimi črnimi ali temnimi kremplji.

HOJA / GIBANJE: deluje svobodno, zanesljivo, energično in prepričljivo. Če pogledamo od spredaj se morajo

prednje noge gibati brez popuščanja v plečih, komolcu ali piščali. Zadnje noge poganjajo in morajo biti močne, s

prostim gibanjem skočnega sklepa in goleni. Gledano z zadnje strani morajo biti noge vzporedne od skočnega

sklepa do tal, obenem pa niti preveč narazen, niti preveč skupaj.

KOŽUH

Dlaka: telo prekriva ostra, gladka, gosta krovna dlaka, dolga približno 6 cm, pod njo je kratka in mehka podlanka.

Gobec, spodnji del nog in šape so brez krovne dlake (samo podlanka).

Barva:

 modra, kovinsko-modra ali temno-sivo-modra. Barva čreslovine (ne peščena) na obraznem delu, uhljih,

pod trupom, spodnjem delu nog in šapah ter okoli zadnjične odprtine (izjema so mladiči). Bolj kot je

barva izrazita in jasno določena bolje je. Počrnelost je nezaželena. Vrh glave je modre, srebrne ali

svetlejše barve kot je barva glave.

 nezaželeni sta rdeča in peščena barva, ter kakršnakoli počrnitev. Svetlejši vrh glave je sprejemljiv.

 kakršnekoli bele oznake na prsih ali nogah pri kateri koli barvi so nedopustne (morajo biti kaznovane).

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: zaželena plečna višina je približno 25 cm, pri psicah nekoliko manj.

Teža: zaželena teža je približno 6,5 kg za pse, za psice nekoliko manj.

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na

zdravje in dobrobit psa.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plah pes;

- vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.


