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Alkuperämaa: Ranska Ryhmä: 7 FCI:n numero: 107a
Hyväksytty: FCI 6.5.1964, SKL-FKK 16.9.1998
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA:
Tarmokas, vankka ja maatiaismaiselta vaikuttava koira. Kallo ei ole leveä, otsa on pitkä, kuono
vaikuttaa neliömäiseltä. Kulmakarvat ja voimakas parta antavat rodulle persoonallisen ilmeen.
Koiran tulee olemukseltaan olla myös erittäin itsevarma.
Hieman korkeuttaan pitempi runko, mitattuna rintalastasta istuinluun kyhmyyn. Kooltaan rotu on
hieman pienempi kuin lähisukuiset karkeakarvaiset rodut, karvapeite on hieman pitempää, pään
parta ja kulmakarvat selvästi tuuheammat ja pitemmät.
Rotumääritelmässä ei mainita mitään korthalsin liikkeistä. Maastossa koira liikkuu tehokkaalla ja
keskinopealla laukalla. Näyttelykehässä liikkeenä on maatavoittava keskipitkä ravi, missä
liikkeiden tasapainon tulee näkyä selvästi. Liike on vaivatonta, hyvin eteenpäin vievää ja tehokasta.
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PÄÄ:
Suuri ja pitkä. Karvapeite on karkeaa ja runsasta, ei liian
pitkää. Parta ja kulmakarvat ovat hyvin voimakkaat.
Pää on sopusuhtainen runkoon nähden.
KALLO-OSA:
Ei liian leveä.
OTSAPENGER:
Loiva.
KIRSU:
Aina ruskea.
KUONO-OSA:
Pitkä ja laatikkomainen. Kuononselkä on hieman kyömy.
SILMÄT:
Suuret, eivät täysin kulmakarvojen peitossa, väriltään
keltaiset tai ruskeat. Ilme on hyvin älykäs.
KORVAT:
Keskikokoiset, eivät kiertyneet, litteästi pään myötäiset, Kuva Janne Santamäki
eivät liian alas kiinnittyneet. Korvia peittävän lyhyen karvan seassa voi olla pitempiä karvoja.
KAULA:
Kohtuullisen pitkä, ei löysää kaulanahkaa.
Kaula voidaan trimmata näyttelyä varten lyhytkarvaiseksi.
RUNKO
SELKÄ:
Vahva.
LANNE:
Hyvin voimakas.
RINTAKEHÄ:
Syvä, mutta ei kovin leveä. Kyljet ovat hieman kaartuvat.
Rintakehä ei kuitenkaan ole kapea ja litteä, syvyys yltää kyynärpäähän jo nuorena.
HÄNTÄ:
Vaaka-asentoinen tai kärjestään hieman kohoava. Hännän karvapeite on karkeaa ja runsasta, eikä se
muodosta viiriä. Typistetään yleensä 1/3 - 1/4 pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA:
Eturaajat ovat suorat ja vahvat, karkean ja runsaan karvan peittämät.
Etukulmaukset ovat normaalit seisojan etukulmaukset, koira seisoo eturaajat tukevasti rungon alla.
LAVAT:
Kohtuullisen pitkät, hyvin viistot ja kiinteät.
KÄPÄLÄT:
Pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA:
Takaraajat ovat karkean ja runsaan karvan peittämät.
Keskinkertaiset takaraajojen kulmaukset, raajat liikkuvat tehokkaasti rungon alta takapotkuun.
REIDET:
Pitkät ja hyvin lihaksikkaat.
KINTEREET:
Hyvin kulmautuneet.
KÄPÄLÄT:

Kuten etukäpälät.
KARVAPEITE
KARVA:
Peitinkarva on kovaa ja karkeaa, villisian harjasta muistuttavaa, ei koskaan kiharaa tai villavaa.
Pitkän ja kovan peitinkarvan alla tulee olla hienolaatuista ja tiheää pohjavillaa.
Karvapeitteissä esiintyy runsaasti vaihtelua, liian lyhyestä liian pitkään ja suorasta kiharaan sekä
karkeasta pehmeään. Karvapeitteen laatu, pituus, runsaus ja pohjavilla tulee käsitellä arvostelussa.
Ideaali karva on karkeaa ja kovaa.
VÄRI:
Mieluiten teräksenharmaa kastanjanruskein merkein tai yksivärinen kastanjanruskea, usein
kastanjanruskea kimo tai päistärikkö. Valko-kastanjan-ruskea ja valko-oranssi ovat myös
hyväksyttyjä.
Karvapeitteessä voi olla erikokoisia ruskeita laikkuja, karva voi myös olla päistärikkönä tai
yksivärisenä ruskeana.
KOKO
SÄKÄKORKEUS:
Urokset noin 55 - 60 cm, nartut noin 50 - 55 cm.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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