
MANCHESTERSKI TERIER

FCI-Standard N° 71 / 10.01.2011 / 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: Njegovo ime izhaja iz njegovega porekla in je zelo možno, da je med njegovimi

predniki tudi mali angleški hrt (Whippet).  Eleganten in graciozen, a v osnovi vzrejen za lovljenje podgan in še

vedno se lahko zanesemo na njegovo hitrost in učinkovitost, ko je potrebno ujeti kakšnega glodavca.  Vrhunec

lovljenja in ubijanja podgan je doseglo sredi 19. stoletja in pasje razstave v tistem času so potekale predvsem v

točilnicah (pubih). Predvsem v Manchestru je ta pes kmalu dobil svoj razred na razstavah in kaj kmalu je dobil ime

manchestrski terier.

SPLOŠEN OPIS: kompakten, eleganten in krepak, s substanco.

VEDENJE / TEMPERAMENT: oster, čuječ, vesel in športen, zahteven a predan.

GLAVA

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: dolga, ploska in ozka, vodoravna in klinaste oblike, brez vidnih mišic na ličnicah.

OBRAZNI PREDEL:

Smrček: popolnoma črn.

Gobec: dovolj poln pod očmi, rahlo padajoč.

Ustnice: tesne.

Čeljusti/zobje: čeljusti vodoravne, s popolnim in pravilnim škarjastim ugrizom, tako da se zgornji zobje tesno

prilegajo prek spodnjih in skupaj tvorita zaprt kvadrat.

Oči: relativno majhne, temne in svetleče. Oblike mandlja in ne izbuljene.

Uhlja: majhna in oblike črke V. dobro nošena nad zgornjo linijo glave in viseča tesno ob glavi nad očmi.

VRAT: dovolj dolg in se zožuje od ramen proti glavi, rahlo obokan na grebenu, brez podbradka.

TRUP: kratek.

Ledja: rahlo obokan prek ledij.

Prsni koš: dobro obokanih reber.

Spodnja linija in trebuh: linija odrezana navzgor takoj za rebri.

REP: kratek in nastavljen tam kjer se konča hrbtni lok., debel pri korenu. Proti konici se zožuje, ne sme biti nošen

višje od hrbtne linije.

OKONČINE:

SPREDNJE OKONČINE: spredaj ozke in globoke.

Ramena: jasno izražena in dovolj nagnjena.

Podlaket: sprednje noge so zelo ravne, dobro postavljene pod psa, v razmerju z dolžino trupa.

Sprednje šape: majhne, na pol zajčje, ter močne z dobro upognjenimi prsti.



ZADNJE OKONČINE: močne in mišičaste. Zadnje noge ne smejo imeti kravje stoje ali stoje kjer so šape zasukane

navznoter.

Kolenski sklep: dovolj upognjen.

Zadnje šape: majhne, na pol zajčje, močne z dobro upognjenimi prsti.

HOJA / GIBANJE: ravno, prosto in uravnoteženo z dobrim dosegom prednjih nog in pogonsko močjo zadnjih

nog.

KOŽUH:

Dlaka: priležna, gladka, kratka in svetleča, trde teksture.

Barva: popolnoma črna in z bogatimi mahagonijastimi ožigi, ki so razdeljeni sledeče: na glavi, na gobcu do smrčka,

smrček in nosni mostiček (kost) sta popolnoma črna. Majhni ožigi na obeh ličnicah in nad obema očesoma, spodnja

čeljust in grlo sta označena z značilnimi oznakami v obliki črke V. Noge so od kolena navzdol rjave z  izjemo

prstov, ki morajo biti črni, značilna črna  oznaka takoj nad šapami. Znotraj zadnjih nog rjave oznake, ki so deljene s

črno barvo ob skočnem sklepu. Rjava barva pod repom. Rjava barva okoli zadnjične odprtine, tam naj bo rjava

oznaka ozka kar se da, tako da jo rep prekrije. Majhne rjave oznake na obeh straneh prsi. Rjave oznake na

zunanjem delu zadnjih nog so nezaželene .

V vseh primerih se črna barva ne sme prelivati v rjavo in obratno in mora biti meja med obema barvama jasno

definirana.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: samci 41 cm

samice 38 cm.

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.

Samo funkcionalni in klinično zdravi psi s tipičnimi značilnostmi pasme so lahko vključeni v nadaljnjo vzrejo.


