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EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

ENGLANTILAIS-RANSKALAINEN
PIENRIISTAN AJOKOIRA 1/3
(ANGLO-FRANCAIS DE PETITE VENERIE)
Alkuperämaa: Ranska

KÄYTTÖTARKOITUS: Ajava koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat koirat, alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat
koirat; käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Rakenteeltaan tasapainoinen ja kiinteä, ei raskas. Sivulta
katsottuna ääriviivat kuvastavat tyypillistä ranskalaista ajokoiraa.

PÄÄ: Pitkänomainen, ei liian leveä; niskakyhmy on vain hieman korostunut.
KALLO-OSA: Hieman kaareva, ei holvautunut.
OTSAPENGER: Vain hieman erottuva.
KIRSU: Hyvin pigmentoitunut; sieraimet ovat avoimet.
KUONO-OSA: Kohtalaisen pitkänomainen, hieman kapealta vaikuttava; kuonon-
selkä on suora tai hieman kaareva.
HUULET: Ylähuuli peittää alahuulen.
SILMÄT: Suuret ja ruskeat. Ilme on lempeä, kuitenkin eloisa.

Ryhmä: 6

FCI:n numero: 325
Hyväksytty: FCI 28.4.1997

SKL-FKK



KORVAT: Hieman silmälinjan alapuolelle kiinnittyneet, taipuisat, hieman kierty-
neet ja keskipitkät, ulottuvat vähintään kahden sormenleveyden päähän kirsun
tyvestä.

KAULA: Pitkähkö, ei löysää kaulanalusnahkaa.

RUNKO
SELKÄ: Kiinteä ja suora.
LANNE: Melko lyhyt, lihaksikas.
LANTIO: Hieman viisto ja melko pitkä.
RINTAKEHÄ: Syvä, vähintään kyynärpäiden tasolle ulottuva ja hyvin kehittynyt.
Kylkiluut ovat pitkät ja kohtalaisen kaarevat.
ALALINJA JA VATSA: Kupeet ovat melko täyteläiset, vatsaviiva on hieman
nouseva, ei kuitenkaan vinttikoiramainen.

HÄNTÄ: Keskipitkä, melko ohut, selkälinjan jatkeeksi kiinnittynyt, tiheäkarvai-
nen, ei sojottavia karvoja.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat riittävän vahvat ja sivulta katsottuna leve-
ät ja suorat.
LAVAT: Pitkät, litteät ja viistot, tiiviisti rungon myötäiset.
KÄPÄLÄT: Kuivat; varpaat ovat tiiviisti yhdessä.
TAKARAAJAT
REIDET: Lihaksikkaat ja pitkät.
KINTEREET: Hieman kulmautuneet ja melko matalat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

NAHKA: Ohut, poimuton ja tiiviisti pinnanmyötäinen.

KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, tiheää ja sileää.
VÄRI: Kolmivärinen: Musta ja valkoinen, jossa kirkkaan punaruskeat merkit,
musta kirsu; musta ja valkoinen, jossa vaaleat punaruskeat merkit, musta kirsu;
kaksivärinen: valkoinen ja oranssi, tupakanruskea kirsu.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: 48 - 56 cm, erinomaisille yksilöille sallitaan 2 cm:n poik-
keama.



VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvin-
vointiin.

 Liian lyhyt tai liian leveä pää
 Pyöreä kallo
 Lihanvärinen kirsu
 Neliömäinen kuono
 Ylä- tai alapurenta
 Liian riippuvat huulet
 Ulkonevat tai vaaleat silmät
 Ylös kiinnittyneet, leveät, lyhyet tai liian litteät korvat
 Liian lyhyt kaula, löysää kaulanahkaa
 Tasapaksu runko
 Raskaat lavat
 Paksu, lyhyt tai harjamainen häntä
 Löysä nahka
 Kaikki ajokoirille tyypilliset virheet.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


