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(HELLINIKOS ICHNILATIS) 
Alkuperämaa: Kreikka 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Kreikanajokoiralla on hyvä hajuaisti ja erinomainen 
kestävyys. Se on innokas metsästyskoira joko yksin tai ajueessa, se pystyy työsken-
telemään erinomaisesti erilaisissa maastoissa niin alangoilla kuin vuoristossakin, 
jopa hyvin kallioisiin ja vaikeakulkuisiin maastoihin. Sen haukku on kuuluvaa ja 
sointuvaa. 
YLEISVAIKUTELMA:  Keskikokoinen, lyhytkarvainen, väriltään musta ruskein 
merkein, vahva, tarmokas, eloisa ja innokas. 
PÄÄ:  Pitkä, pään kokonaispituuden suhde säkäkorkeuteen on 4,35 : 10. Kallon 
leveyden tulee olla korkeintaan puolet pään kokonaispituudesta, ts. pään mittasuh-
deindeksin tulee olla alle 50. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset (kallo on 
taaksepäin laskeva). 
KALLO-OSA:  Yhtä pitkä tai hieman lyhyempi kuin kuono ja melko tasainen. 
Niskakyhmy on vain hieman ulkoneva. Otsa on melko leveä. Otsauurre ei ole kovin 
selvä. Kulmakaaret ovat korkeat. 
OTSAPENGER: Ei kovin korostunut. 
KIRSU:  Kuononselän suuntainen, ulottuu huulten pystysuoran etulinjan etupuolel-
le, kostea, liikkuvainen ja musta. Sieraimet ovat avoimet. 
KUONO-OSA:  Yhtä pitkä tai hieman pitempi kuin kallo. Kuononselkä on suora, 
uroksilla se voi olla hieman kupera. 
HUULET:  Melko kehittyneet. 
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA:  Leuat ovat vahvat. Täysihampainen leikkaa-
va tai tasapurenta. Hampaat ovat vahvat ja valkoiset. 
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SILMÄT:  Normaalin kokoiset, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat, väriltään 
ruskeat. Ilme on eloisa ja älykäs. 
KORVAT:  Keskipitkät (lähes puolet pään pituudesta), ylös, ts. poskikaarien ylä-
puolelle kiinnittyneet, litteät, kärjistään pyöreähköt ja pystysuoraan riippuvat. 
KAULA:  Voimakas, lihaksikas ja tasaisesti lapoja kohti viettävä, ei löysää kau-
lanahkaa. Kaulan pituuden suhde pään kokonaispituuteen on lähes 6,5 : 10. 
RUNKO:  Rungon pituus on 10 % säkäkorkeutta suurempi. 
YLÄLINJA:  Suora, lanteen kohdalla hieman kaareva. 
SÄKÄ:  Hieman selkälinjaa korkeammalla. 
SELKÄ:  Pitkä ja suora. 
LANNE:  Hieman kaareva, lyhyt, vahva ja lihaksikas. 
LANTIO:  Pitkä, leveä, lihaksikas ja hieman viisto. 
RINTAKEHÄ:  Hyvin kehittynyt ja syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut 
ovat hieman kaareutuneet. 
ALALINJA JA VATSA:  Vatsa on kuiva, vatsaviiva hieman ylösvetäytynyt. 
HÄNTÄ:  Ei pitkä, ulottuu korkeintaan kintereisiin, melko ylös kiinnittynyt, tyves-
tään paksu ja kapenee hieman kärkeä kohti. Koiran liikkuessa hännän asento on 
sapelimainen. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat lihaksikkaat ja vankat, edestä ja sivulta 
katsottuna kutakuinkin suorat. 
LAVAT:  Viistot, lihaksikkaat ja rintakehän myötäiset. 
OLKAVARRET:  Viistot, lihaksikkaat ja vankat. 
KYYNÄRVARRET:  Suorat, pitkät ja vahvaluustoiset. 
RANTEET:  Kuivat, eivät ulkonevat. 
VÄLIKÄMMENET:  Kohtalaisen pitkät, vahvat ja melko suorat, eivät koskaan 
taipuneet. 
KÄPÄLÄT:  Pyöreähköt ja tiiviit; varpaat ovat vahvat, kaarevat ja tiiviisti yhdessä; 
kynnet ovat vahvat, kaarevat ja mustat; päkiät suuret, kestävät ja lujat. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat, 
lihaksikkaat ja vankat. 
REIDET:  Pitkät, vahvat ja lihaksikkaat. 
SÄÄRET:  Viistot, pitkät ja vahvat. 
KINTEREET:  Kuivat, vahvat, keskikorkeat ja kulmautuneet. 

 

Ryhmä: 6 
 

FCI:n numero: 214 
Hyväksytty: FCI 19.3.1996 

SKL-FKK 1.8.2002 



KREIKANAJOKOIRA                  3/3 
 
VÄLIJALAT:  Vahvat, kuivat, melko pitkät ja lähes suorat. Ei kannuksia. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Nopeat ja keveät. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Lyhyttä, tiheää, kovahkoa ja pinnanmyötäistä. 
VÄRI:  Musta ruskein merkein. Pieni valkea läikkä rinnassa sallitaan. Näkyvät 
limakalvot, kirsu ja kynnet ovat mustat. 
KOKO JA PAINO  
SÄKÄKORKEUS:  Säkäkorkeus uroksilla 47 – 55 cm ja nartuilla 45 – 53 cm;  
2 cm:n ylitys tai alitus sallitaan. 
PAINO:  17 – 20 kg. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Liian lyhyt ja leveä kuono-osa; liian pitkät, liian lyhyet, teräväkärkiset tai kierty-
neet korvat; liian lyhyt kaula; köyry tai painunut ylälinja; litteä tai kapea lanne; 
lyhyt, kapea tai ei viisto lantio; riippuva tai liikaa ylösvetäytynyt vatsaviiva; pitkä, 
paksu tai kiertyvä häntä; liian lyhyet, liian pitkät, ohuet tai taipuneet välijalat tai 
välikämmenet; pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys; ns. jäniksenkäpälät. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; leikkaavat kallon ja 
kuonon ylälinjat; kovera kuononselkä, hyvin suippo kuono-osa; ylä- tai alapurenta; 
puolipystyt korvat; ylös kiertynyt häntä; muut kuin pystysuorat raajat; takakannuk-
set; muu kuin rotumääritelmän kuvaama väri karvapeitteessä, kirsussa, silmissä ja 
kynsissä; täydellinen pigmentinpuute näkyvissä limakalvoissa; annetun säkäkor-
keuden ylitys tai alitus. 
PISTEYTYS 
Yleisvaikutelma  20 
Pää (kallo ja kuono)  15 
Silmät     5 
Korvat     5 
Kaula     5 
Runko   15 
Raajat   20 
Häntä     5 
Karvapeite   10 
   100 pistettä 
LAATULUOKITUS  
Erinomainen:  vähintään 90 pistettä 
Erittäin hyvä  vähintään 80 pistettä 
Hyvä  vähintään 70 pistettä 
Tyydyttävä  vähintään 60 pistettä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


