
ANGLEŠKI TOY TERIER

FCI-Standard N° 13  / 19.05.2009 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 26.03.2009.

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

Sekcija 4 pritlikavi terierji.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: uravnoteženega videza, eleganten a kompakten. Mehke in popolne postave. Glava in noge v

proporcu, kar vodi k pravemu sorazmerju psa.

VEDENJE / ZNAČAJ: pritlikav a vseeno terierskih značilnosti. Čuječ, zavedajoč, da se je v preteklosti lahko

samostojno boril s podganami. Nikoli pretirano nervozen.

GLAVA: dolga, ravna in dobro polnjena pod očmi.

LOBANJSKI DEL: klinasta oblike.

Lobanja: ploska.

Čelno kolence : lahno.

OBRAZNI DEL :

Smrček: črn.

Gobec: sprednji del se počasi dviguje in daje vtis klinaste oblike. Tak vtis dobimo če psa gledamo od strani ali od

spredaj. Zaradi tega lahko dobimo vtis, da je pes podgrizav. Preveč kleščast gobec ni zaželen (lahko kaže na šibke

čeljusti in slab ugriz).

Ustnice: stisnjene, ozke.

Ličnice: brez izrazitega pomanjkanja mišic.

Čeljusti/zobje : zgornja in spodnja čeljust tesno skupaj. Čeljusti so močne s popolnim, pravilnim škarjastim

ugrizom (zgornji zobje se tesno prilegajo preko spodnjih in tvorijo kvadratasto obliko). Zobje ravni in močni.

Oči: zelo temne – črne. Brez svetlih lis šarenice. Relativno majhne, oblike mandeljnov. Poševne in svetleče, vendar

ne izbuljene.

Ušesa: v obliki ognja sveče, rahlo zaokrožene konice. Nasajena visoko nad zadnjim delom lobanje in sorazmerno

skupaj. Ušesa so pravilne velikosti, če se prepognjene ne morejo dotikati oči. Od devetega meseca naprej mora pes

nositi ušesa pokončno. Ves notranji del ušesa mora gledati naprej. Ušesa so nežno odlakana.

VRAT: dolg, nežen, rahlo izbočen. Linija vratu elegantno  prehaja v ramena. Prešibek vrat nezaželen.

TELO: kompaktno.

Hrbet: rahlo ukrivljen navzgor od zadnje strani ramen do ledij, nato pa spet padajoč proti korenu repa.

Ledja: dobro zaokrožena in kratka.

Prsi: spredaj ravna, globoka z dobro obokanimi rebri.

REP: debel ob korenu, proti konici se tanjša. Nasajen je nizko in ne seže do skočnega sklepa. Preveč zavit rep je

nezaželen.



OKONČINE:

Drobne kosti so zelo zaželene.

SPRENDNJE OKONČINE:

Ramena: dobro nagnjena nazaj.

Komolci: blizu prsnemu košu.

Sprednje noge: Ravno izraščajo iz ramen in zagotavljajo raven prednji del.

Sprednje šape: elegantne a kompaktne. Delijo jih dobro upognjeni prsti iz katerih izraščajo popolnoma črni

kremplji. Dva srednja prsta na prvih nogah sta po navadi nekoliko daljša od preostalih.

ZADNJE OKONČINE:

Splošen opis: zadnjica je rahlo zaokrožena. Spodvihanost repa je nezaželena.

Kolenski sklep: dobro okoten.

Skočni sklep: dobro spuščen, zasukan ne navzven ne navznoter.

Zadnje šape: podobne mačjim, elegantne a kompaktne. Delijo jih dobro upognjeni prsti iz katerih izraščajo

popolnoma črni kremplji. Zajčje šape nezaželene.

HOJA / GIBANJE : idealno gibanje sprednjega dela podoben raztegnjene,u drncu. Konjsko in oteženo gibanje sta

nezaželena. Gibanje mora biti gladko in precizno vendar v kombinaciji s hitrostjo, dajati mora vtis, da lebdi saj le

tako nakazuje na čvrsto gibanje.

DLAKA: gosta, priležna in svetleča.

BARVA: Črna in čreslovinasta. Črna naj bo v odtenku ebenovine, čreslovinasta v odtenku kostanja.

Barvi se ne smeta počasi prekrivati druga preko druge, ampak se pojaviti nenadoma in tvoriti čiste in dobro

definirane dele ene barve.

Prve noge so na sprednjem delu do kolena obarvane čreslovinasto, ta barva se nato nadaljuje po zadnji strani vse do

komolcev. Vsak prst označuje tanka črna linija, prav tako je jasno definirana črna oznaka na sredini stopalnice in

pod brado. Zadnje noge so izrazito čreslovinaste barve spredaj in po notranji strani s predeli črne, ki se pojavljajo

znotraj stegna. Močna čreslovinasta barva na zadnjih nogah je nezaželena. Tudi gobec je v barvi čreslovine, črna pa

se nadaljuje od smrčka po vrhu smrčka vse do predela pod očmi in spodaj pod gobcem do požiralnika. Nad vsakim

očesom in a vsakem licu je majhna čreslovinasta oznaka. Spodnja čeljust je čreslovinaste, ustnice pa morajo biti

črne. Ušesa so z notranje strani čreslovinaste barve, čreslovinasta barva za ušesi je nezaželena. Prav tako se

čreslovinasta brava pojavi na vsaki strani prsi. Okoli zadnjika in pod korenom repa mora biti dlaka prav tako v

barvi čreslovine. Bele dlake, ki bi tvorile zaplate so popolnoma nezaželene.

VELIKOST: Idealna višina 25-30 (višina ramen).

Idealna teža  2.7-3.6 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.

Vsak predstavnik pasme, ki jasno kaže kakršne koli fizične ali vedenjske motnje ali napake, mora biti

diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.


