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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 26.03.2009.

RABA: terier.

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: pameten, deloven, uravnotežen in kompakten.

VEDENJE / TEMPERAMENT: vesel, neustrašen, ostrega izraza, hitrega gibanja, na trnih od pričakovanja.

Drzen, prijateljski in samozavesten.

GLAVA: dobro uravnotežena. Dolžina glave od stopa do konice smrčka ni večja od zatilnice do stopa.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: ploska in čistih linij.Čelno kolence: komaj opazno.

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn, razen pri psih jetrne barve, kjer mora biti smrček v jetrni barvi.

Gobec: širok, a ne preveč dolg.

Čeljusti/zobje: Močne čeljusti. Zobje tvorijo perfekten in pravilen škarjasti ugriz, tako da se zgornji zobje tesno

prilegajo prek spodnjih in tvorijo kvadratasto čeljust.

Oči: temne ali lešnikove. Poševne oči niso zaželene.

Ušesa: razmeroma majhna, oblike črke v in nošena pokončno. Nastavljena ne smejo biti ne previsoko ne prenizko

na glavi.

VRAT: poln, rahlo upognjen, brez odvečne kože.

TELO:

Hrbet: močan, relativno kratek.

Ledja: dobro združena.

Prsni koš: primerno raven prsni del.

REP: v preteklosti kupiran.

Kupiran: dobro nastavljen, nošen pokončno, vendar ne preko hrbta ali zavito.

Nekupiran: dobro nastavljen, nošen pokončno, vendar ne preko hrbta ali zavito.  Mora biti v ravnotežju s celim

psom.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: ravne sprednje noge, močnih kosti.

Ramena: dobro nagnjena nazaj.

Sprednje šape: majhne, kompaktne, okrogle in dobro blazinjene.



ZADNJE OKONČINE: močne in mišičaste.

Stegna: dolga in močna.

Kolenski sklep: dobro upognjen.

Skočni sklep: nizko pri tleh.

Stopalnica: ravna.

Zadnje šape: majhne, kompaktne, okrogle in dobro blazinjene.

HOJA / GIBANJE: sprednje in zadnje noge nošene naravnost naprej in vzporedno. Komolci se gibljejo navpično

ob telesu, prosto glede na telo. Kolenski sklep ne sme biti zasukan ne navznoter ne navzven. Moč za pospeševanje

izhaja iz zelo prožnih zadnjih nog.

KOŽUH

Dlaka: gosta, ostra in odporna na vse vremenske razmere saj ima dobro podlanko.

Barva: črna in čreslovinasta, modra in čreslovinasta, rdeča, pšenična , opečnato rdeča, jetrna, modra ali črna.

Manjše bele oznake na šapah in prsih so nezaželene, vendar dovoljene. Mahagoni ali močna čreslovinasta nista

tipični barvi.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: ne sme presegati 37 cm

Teža: samci: 7,7 kg

samice: 6,8 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.


