
BEDLINGTONSKI TERIER

FCI-Standard N° 9 / 05.01.2011 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 13.10.2010.

RABA: terier.

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: pravijo, da se bedlington lahko ponaša z najdlje sledečim rodovnikom, kot kateri koli

drugi terier. Nekoč poznan kot Rothbury terier, ki je izhajala iz severnega dela Anglije. Njegova slava se je razširila

in prvo združenje je nastalo leta 1877. Ne glede na njegov nežen izraz se je zmožen braniti, vendar sam ne sili v

prepir. Je žilav majhen pes, ta unikatna pasma po izgledu spominja na ovce, vendar naj izgled ne zavede saj je v

resnici pravi terier. Njegova prvotna naloga je bila lov na zajce, tako še vedno ostaja športen pes.

SPLOŠEN OPIS: eleganten, gibčen, mišičast pes. Brez znakov šibkosti ali grobosti. Glava je klinaste oblike. V

mirovanju milega in nežnega izgleda.

POMEMBNA RAZMERJA: pri razmerju med dolžino in višino telesa, je telo nekoliko daljše glede na višino.

VEDENJE / TEMPERAMENT: Pogumen in poln samozavesti. Inteligenten družabnik z močnim športnim

instinktom. Dobrodušen, po naravi ljubezniv, dostojanstven. Niso plahi ali nervozni psi. V mirovanju mil, vendar

pogumen, ko je to potrebno.

GLAVA: prekrita z gosto svilnato dlako, ki je skoraj popolnoma bela.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: ozka a globoka in zaobljena.

Čelno kolence: ne sme biti čelnega kolenca. Linija od tilnika do konca smrčka se konča ravno, brez prekinitev.

OBRAZNI DEL:

Smrček: velike in dobro definirane nosnice. Psi obarvani modro ali modro in čreslovinasto morajo imeti črn

smrček. Psi jetrne ali peščene barve morajo imeti rjav smrček.

Gobec: pod očmi dobro zapolnjen.

Ustnice: tesno priležne, ne smejo biti viseče.

Čeljusti/zobje: veliki in močni zobje. Škarjast ugriz, zgornji zobje tesno preko spodnjih in tvorijo kvadratasto

čeljust.

Oči: relativno majhne, svetle. Idealna oblika očesa nam daje občutek kot, da je trikotne oblike. Tisti modre barve

imajo temne oči, psi modre in čreslovinaste barve imajo svetlejše oči z jantarjevim sijajem. Psi, ki imajo jetrno ali

peščeno bravo dlake imajo svetle, lešnikovo bravo oči.

Ušesa: srednje velikosti, oblike lešnika. Nizko nastavljena, ploska in nošena spuščeno proti ličnicam. Po teksturi

tanka in žametna, prekrita s kratko fino dlako. Na koncu uhljev je resa oz. Čopek belkaste svilnate dlake.

VRAT: dolg in klinaste oblike. Globoke zasnove, brez odvečne kože pod grlom. Hitro se dviga nad ramena in

omogoča precej visoko nošenje glave.

TELO: mišičast in izrazito fleksibilen.



Hrbet: ima naraven lok prek ledij.

Ledja: zaobljena ledja z upognjeno linijo takoj za ledji.

Prsni koš: globok in precej širok. Ploska rebra, prsni koš globok, tako da seže do komolcev.

Spodnji del in trebuh: upognjena ledja ustvarjajo značilno obliko spodnjega dela.

REP: srednje dolžine, debel pri korenu in elegantno zavit. Nizko nastavljen, nikoli nošen preko hrbta.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: sprednje noge ravne, postavljene enako narazen tako ob prsnem košu kot pri šapah.

Ramena: ploska in nagnjena.

Stopalnica: dolga in rahlo nagnjena, brez šibkosti.

Sprednje tace: dolge zajčje šape z debelimi in dobro zraščenimi blazinicami. Zdrave blazinice brez razpok in žuljev.

ZADNJE OKONČINE: mišičaste in srednje dolžine. Zadnje noge daljše od sprednjih.

Kolenski sklep: srednje upognjen.

Stopalnica: skočni sklep močan in precej spuščen, zasukan ne navznoter niti navzven.

Zadnje tace: dolge zajčje  tace z debelimi in dobro zraščenimi blazinicami.

HOJA / GIBANJE: zmožen galopa pri najvišji hitrosti. Zelo značilno gibanje, rahlo narejena hoja. Pri počasnem

gibanju se zdi lahkoten, pri hitrem gibanju pa rahlo zvit.

KOŽUH

Dlaka: zelo značilna. Gosta in puhasta, ni priležna, vendar ni žičnata. Zanjo je značilno, da se rada kodra na glavi in

obraznem delu.

Barva: modra, jetrna ali peščena brez čreslovinaste. Temnejša pigmentacija bolj zaželena.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: okoli 41 cm. Dopušča se manjša odstopanja tako pri psicah kot pri psih.

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.


