CAIRNSKI TERIER
FCI-Standard N° 4 / 12.03.1998 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 24.06.1987.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 2 mali terierji.
Brez delovnega preizkusa.

SPLOŠEN OPIS: živahen, pozoren, deloven, naravnega videza. Dobro stoječ na sprednjih nogah. Močnih okončin
in globokega prsnega koša. Gibanje je prosto, lahkotno. Kožuh ne prepušča vode.

VEDENJE / TEMPERAMENT: s svojo aktivnostjo, igrivostjo in pogumnostjo naredi vtis. Ima dispozicije
neustrašnega, a veselega psa. Samozavesten, vendar ne agresiven.

GLAVA: majhna, vendar v sorazmerju s telesom. Dobro odlakana.

LOBANJSKI DEL :
Lobanja: široka, z vdolbino med očmi.
Čelno kolence: izrazito.

OBRAZNI DEL :
Smrček: črn.
Gobec: močen.
Čeljust/zobje: veliki zobje. Čeljust močna, vendar ne predolga in prevelika. S popolnim, pravilnim in dovršenim
škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se tesno prilegajo čez spodnje in tvorijo kvadratasto čeljust.
Oči: vsajene široko narazen, srednje velike, temne lešnikove barve. Nekoliko globlje ležeče in z bogatimi obrvmi.
Uhlja: majhna, koničasta, dobro nošena in pokončna. Ne smeta biti nastavljena preveč skupaj, niti biti preveč
odlakana.

VRAT: dobro nastavljen, ne prekratek.

TRUP:
Hrbet: raven, srednje dolžine.
Ledja: močna, upognjena.
Prsni koš: globok z dobro zaokroženimi rebri.

REP: kratek, uravnotežen, dobro poraščen, lahkoten, a ne prekošat. Ne previsoko, niti prenizko nastavljen. Nošen
pokončno (tudi živahno), vendar ne preko hrbta.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: sprednje noge so srednje dolge, močnih a ne težkih kosti. Prekrite z ostro dlako.
Ramena: poševna.
Komolec: Nikoli ne sme biti zasukan navzven.

ZADNJE OKONČINE:
Stegna: zelo močna in mišičasta.
Kolenski sklep: z dobrim, a ne pretiranim pregibom.
Skočni sklep : dobro spuščen. Gledano od strani ne sme biti nagnjen ne navznoter ne navzven.

ŠAPE: sprednje šape so večje kot zadnje in so lahko rahlo obrnjene navzven. Blazinice debele in močne. Tanke,
suhe ali predolge šape so nezaželene, prav tako dolgi kremplji.

HOJA / GIBANJE: zlo prost in tekoč korak. Sprednje noge dajejo dobro oporo, medtem ko zadnje noge služijo za
eksplozivnost (pogon) in dober izkorak. Skočna sklepa ne smeta biti niti preveč narazen, niti preveč skupaj.

KOŽUH:

Dlaka: zelo pomembno je, da je dlaka odporna na vreme (neprepustna za vodo) Mora imeti krovno dlako in
podlanko. Krovna dlaka je bujna, ostra, a ne groba. Podlanka mora biti kratka, mehka in tesno prilegajoča. Redka
dlaka je nezaželena. Rahla valovitost dlake je dopustna.
Barva: kremna, pšenična, rdeča, siva ali skoraj črna. Lise v katerikoli od prej naštetih barv so dovoljene. Popolnoma
črna, bela ali barva čreslovine niso dovoljene. Tipične so temnejše oznake na uhljih in gobcu.

VELIKOST IN TEŽA: plečna višina približno 28-31 cm, idealna teža 6-7,5 kg.

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.

