SKYE TERIER
FCI-Standard N° 75 / 20.01.1998 / 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: dolg, nizek in bogato odlakan. Dolg dvakrat toliko kot visok z dovolj dolgo dlako. Gibanje v
lahkotnem koraku. Močne okončine, telo in čeljusti.

VEDENJE / TEMPERAMENT: eleganten in dostojanstven. Pes “enega človeka” (angl. one-man dog), nezaupljiv
do tujce, nikoli muhast.

GLAVA: dolga, in močna. Moč glave ne gre na račun njegove ekstremne dolžine.

LOBANJSKI DEL :
Lobanja: srednje širine na temenu. Proti gobcu se zožuje.
Čelno kolence: lahno, neizrazito.

OBRAZNI DEL :
Smrček: črn.
Gobec: močen.
Čeljust / zobje: čeljusti močne. Ima pravilen škarjast ugriz, kjer se zgornji zobje testno prilegajo na spodnje in
tvorijo kvadratasto čeljust.
Oči: rjave, zaželene temno rjave. Srednje velikosti, vsajene skupaj. Polnega izraza.
Uhlja: pokončna ali viseča. Pokončna: simetrična, visoko nasajena, bogato odlakana, ne velika, zunanji rob je
navpičen Notranji rob uhljev je nagnjen drug proti drugemu. Viseča: večja, ploska, prilegajoča se. Viseča uhlja
padata naravnost.

VRAT: dolg in rahlo odlakan.

TRUP: dolg in nizek. Ob strani zgleda raven, zaradi ravno padajoče dlake.
Hrbet: raven.
Ledja: kratka.
Prsni koš: globok, obokana rebra, globok in dolg rebrni del.

REP: Hrbet se nadaljuje v rep – ne višje nošen. Močno odlakan rep je dolg in spuščen, nikoli ne sme segati čez
hrbtno linijo.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: noge so kratke in mišičaste.
Ramena: široka, priležna na telo.

ZADNJE OKONČINE: močen, poln, dobro razvit in dobro okoten. Noge so kratke, mišičaste in ravne, če jih
pogledamo od zadaj. Brez slednikov.

ŠAPE: sprednje šape so večje kot zadnje in usmerjena popolnoma naravnost. Blazinice so polne, kremplji močni.

HOJA / GIBANJE: med hojo se noge premikajo popolnoma naravnost. Sprednje noge držijo ravno linijo, pri tem
morajo biti šape med seboj toliko narazen kot komolci. Prava moč se skriva v zadnjih nogah, kise prav tako
premikajo naravnost naprej. Sprednje noge se morajo premikati naprej brez prevelikega dvigovanja. Celotno
gibanje naj bo prosto, izdatno, čimbolj tekoče.

KOŽUH

Dlaka: dvojna. Podlanka je kratka, priležna, mehka in volnasta. Krovna dlaka je močna, precej dolga, ravna, ploska
in brez kodrov in ne sme ovirati gibanja. Dlaka na glavi je krajša, mehkejša. Dlaka na glavi je padajoča čez čelo in
oči, vendar ne tako, da bi kvarila izgled. Zlivajoč s stranskimi prameni, dlaka obdaja uhlja kot šop in omogoča, da
do izraza pride njihova oblika.
Barva: črna, temno ali svetlo siva, srnja, kremna. Dovoljene so vse osnovne barve, le da so nos in ušesa črni.
Majhna belina na prsih je dovoljena.

VELIKOST:
Idealna plečna višina je 25-26 cm. Dolžina od konice smrčka, do konice repa je 103 cm. Psice so nekoliko manjše,
a v enakih razmerjih.

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.

