SEALYHAMSKI TERIER
FCI-Standard N° 74 / 19.05.2009 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 26.03.2009.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

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

SPLOŠEN OPIS: prostega gibanja, aktiven, uravnotežen in dobro grajen glede na svojo velikost. Podolgovat
videz, vendar ne kvadratast.

VEDENJE / TEMPERAMENT: vztrajen, igriv in deloven. Čuječ in neustrašen, vendar prijazen.

GLAVA

LOBANJSKI DEL :
Lobanja: nekoliko zaokrožena in široka med uhlji.

OBRAZNI DEL :
Smrček: Črn.
Gobec: groba štirikotna čeljust. Močen in dolg gobec.
Čeljust/zobje : zobje ravni in močni, s podočnjaki, ki se dobro prilegajo drug preko drugega. Podočnjaki so precej
dolgi glede na velikost psa. Popoln in pravilen škarjast ugriz, tako, da se zgornji zobje tesno prilegajo na spodnje in
tvorijo kvadratasto čeljust.
Ličnice: ličnice ne smejo biti izstopajoče.
Oči: Temne, dobro vsajene, okrogle in srednje velikosti. Temne veke so zaželene, nepigmentirane se tolerirajo.
Uhlja: srednje velikosti, nekoliko zaokrožena na konicah in nošena ob strani proti ličnicam.

VRAT: precej dolg, debel in mišičast. Dobro leži na ramenih.

TRUP: srednje dolg in okreten.
Hrbet: raven.
Prsni koš: širok in globok. Spuščen med prvimi nogami.
Rebra: dobro obokana.

REP: prej ponavadi kupiran.
Kupiran: srednje dolžine. Debel z zaokroženo konico. Vraščen v liniji hrbta in nošen pokončno. Zadnje noge
izraščajo iz trupa za korenom repa.
Nekupiran: srednje dolžine, da je v sorazmerju s psom. Debel ob korenu, proti konici se zožuje. Idealno je, če je
nošen pokončno, vendar ne sme biti preveč prek hrbta, zavit ali ukrivljen. Zadnje noge izraščajo iz trupa za
korenom repa.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: sprednje noge so kratke, močne in kar se da ravne. Prsni koš more biti med njima dobro
spuščen.
Ramena: vrh ramen mora biti v liniji z vrhom komolcev.
Komolec: priležen.

ZADNJE OKONČINE: opazno zelo močen glede na velikost psa.
Stegno: globoko in mišičasto.
Kolenski sklep: dobro upognjen.
Skočni sklep: močen, dobro upognjen. Skočna sklepa morata biti vzporedna drug z drugim.

ŠAPE: okrogle, podobne mačjim, z debelimi blazinicami. Šape morajo biti usmerjene naravnost naprej.

HOJA / GIBANJE: živahno in močno, z dobrim izkorakom.

KOŽUH

Dlaka: dolga, močna, ostra (žičnata) krovna dlaka. Vodo-odporna podlanka.
Barva: Bela ali bela z rumenimi (limoninimi), modrimi, rjavimi ali sajastimi oznakami na glavi in ušesih. Izrazito
črne in večje oznake nezaželene.

VELIKOST IN TEŽA:
Plečna višina ne sme presegati 31 cm.
Idealna teža :

psi približno:

9 kg,

psice približno:

8,2 kg.

Za splošno skladnost velja, da je pes v celoti sorazmeren. Tipičnost in gradnja sta glavna kriterija.

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.

