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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.

Možen delovni preizkus.



KRATKA ZGODOVINA: kratkodlaki in resasti foksterier izvirata iz Velike Britanije in svoj obstoj dolgujeta

enakemu tipu psov iz katerih sta se razvila tako bulterier kot manchester terier. Enotnost tipa se je pokazal v poznih

letih 19. stoletja, originalni standard za foksterierja pa je bil zapisan leta 1876.

Eden najbolj živahnih in čuječih terierjev, njegova prefinjenost in odličnost na razstavah nista dopustili, da bi

postal neprepoznaven. Zmožen kakršnekoli količine vadbe, vedno pripravljen, da se spoprime s podganami, zajci in

seveda lisicami.

SPLOŠEN OPIS: aktiven in živahen, trdnost in moč v malem. Nikoli surov ali grob. Ne preveč dolgih, niti preveč

kratkih nog. Stoji kot dobro grajen lovec kratkega hrbta, ki pokriva velika lovišča.

VEDENJE / TEMPERAMENT: čuječ, hitrega gibanja, ostrega izraza,  na trnih pričakovanja. Prijateljski, vedno

prvi) in neustrašen.

GLAVA:

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: ploska, dokaj ozka. Počasi se spušča vse do širine oči.

Čelno kolence: majhno čelno kolence je očitno..

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn.

Gobec:  zgornja in spodnja čeljust sta močni in mišičasti. Rahlo se spuščata le v predelu pod očmi. Obraz dokaj

izklesan in se v srednjem delu ne sme spustiti v klinasto obliko.

Čeljust / zobje: Močni zobje s pravilnim in popolnim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se tesno prekrivajo s

spodnjimi in tvorijo kvadratasto čeljust.

Ličnice: nikoli polne.

Oči: temne, dokaj majhne, skupaj kolikor se le da, okrogle oblike a ne izbuljene. Jasnega in inteligentnega izraza.

Ušesa: majhna, oblike črke v, padajoča naprej proti ličnicam, uhlji ne smejo viseti ob strani glave. Ušesna guba v

isti linji kot lobanja. Uhlja srednje debeline.

VRAT: čistih linij in mišičast, brez odvečne kože. Prave dolžine, proti ramenom se počasi širi.

TELO:

Hrbet: kratek, raven in močen, brez ohlapnosti.

Ledja: močna, rahlo obokana.

Prsni koš: globok, vendar ne širok. Sprednja rebra srednje obokana, zadnja rebra globoka.



REP: v preteklosti kupiran.

Kupiran: nastavljen precej visoko, nošen pokončno, vendar  ne sme bit zavit preko hrbta. Precej močen.

Nekupiran: nastavljen precej visoko, nošen pokončno, vendar  ne sme bit zavit preko hrbta, raven kar se da. Rep

mora biti take dolžine, da je v ravnotežju s celotno podobo psa.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: dolga in padajoča, dobro nagnjena nazaj, ožja na koncih in jasno izražena na vihru.

Sprednje noge: noge morajo biti pod katerim koli kotom ravne, od spredaj naj bi bil gleženj čim manj opazen.

Močnih kosti.

Sprednje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Močne in debele blazinice, prsti srednje upognjeni, ne smejo biti zasukani

ne navznoter ne navzven.

ZADNJE OKONČINE: močne in mišičaste, ne smejo biti povešene in dajati znakov plazenja.

Stegno: dolgo in močno.

Kolenski sklep: dobrega gibanja (zasuka).

Stopalnica: z dobro spuščenim skočnim sklepom.

Zadnje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Močne in debele blazinice, prsti srednje upognjeni, ne smejo biti zasukani

ne navznoter ne navzven.

HOJA / GIBANJE: Sprednje in zadnje noge nosi naravnost in vzporedno. Komolci se glede na telo gibljejo pod

pravim kotom. Skočni sklep se ne sme obračati ne navzven niti navznoter. In ne preblizu kolenskemu sklepu.

Hitrost in pospeševanje mu dajejo zelo fleksibilne zadnje noge. Komolci se prosto gibajo vzporedno s telesom.

KOŽUH

Dlaka: raven, priležna, gladka a trda, gosta in obilna. Trebuh in notranja stran stegen sta ravno tako odlakana.

Barva: prevladati mora bela barva. Lahko je bel ali bel s čreslovinastimi, črnimi in čreslovinastimi ali črnimi

oznakami. Progaste, rdečkaste ali jetrne oznake so zelo nezaželene.

TEŽA:

samci: 7,5 - 8 kg

samice: 7 - 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 ter na izvedbo njegovega tradicionalnega dela.



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.


