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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 24.06.1987.

RABA: terier.

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

Sekcija 3 terierji tipa bull.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: kratkodlak, uravnotežen, zelo močen glede na velikost. Mišičast, aktiven in agilen.

VEDENJE IN TEMPERAMENT: tradicionalno neukrotljivega poguma in vztrajnosti. Zelo inteligenten in ljubeč,

še posebej do otrok. Drzen, neustrašen in popolnoma prilagodljiv.

GLAVA: kratka.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: globoka in široka.

Čelno kolence: izrazito.

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn.

Gobec: kratek.

Ustnice: ozke in čiste.

Čeljusti/zobje: močne čeljusti z velikimi zobmi, s popolnim in pravilnim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se

morajo tesno prilegati preko spodnjih in tvoriti kvadratasto čeljust.

Ličnice: zelo izrazite lične mišice.

Oči: zaželene so temne, vendar naj bodo take da se ujemajo z barvo kožuha. Okrogle, srednje velike in vsajene

tako, da gledajo naravnost naprej. Oči naj bodo obrobljene s črno.

Ušesa: rožna ali napol prepognjena. Ne smejo biti velika in težka. Popolnoma padajoča ali popolnoma prepognjena

ušesa so nezaželena.

VRAT: mišičast, bolj kratek, čiste linije, proti ramenom se razširi.

TRUP: kompakten.

Hrbtna linija: ravna.

Prsni koš: spredaj širok, globok z dobro obokanimi rebri. Mišičast in izrazit.

REP: srednje dolžine, nizko nastavljen, proti konici se zožuje in je nošen precej nizko. Ne sme biti preveč zavit in

lahko spominja na starinsko ročko črpalke (angl. old-fashioned pump handle).

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: Noge ravne, z močnimi kostmi. Nastavljene nekoliko narazen, stopalnica mora biti močna, v

določeni točki se šapa zasuka nekoliko navzven.

Ramena: nagnjena nazaj.

Komolci: ne smejo biti ohlapni.



ZADNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: zelo mišičast, če gledamo od zadaj morajo biti noge vzporedne.

Kolenski sklep: dobro upognjen.

Skočni sklep: precej spuščen.

Zadnje šape: dobro oblazinjene, močne in srednje velike. Pri enobarvnih psi morajo biti kremplji črni.

HOJA / GIBANJE: prosto, močno in agilno z ekonomično vloženim trudom. Če gledamo od spredaj ali zadaj se

noge gibljejo vzporedno. Zadnje noge dajejo očiten pospešek gibanju.

KOŽUH

Dlaka: gladka, kratka in priležna.

Barva: rdeča, srnja, bela, črna ali modra. Lahko tudi bela v kombinaciji s katerokoli od teh barv. Lahko tudi tigrasta

kateregakoli odtenka ali tigrasta v kombinacijo z belo barvo. Črna s čreslovnistimi ali jetrnimi oznakami zelo

nezaželena.

VELIKOST IN TEŽA: zaželena višina vihra je od 35,5 do 40,5 cm, višina je odvisna od teže.

Teža :   psi 12,7-17 kg
psice 11-15,4 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 plašen 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.


