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(PICCOLO LEVRIERO ITALIANO)
Alkuperämaa: Italia
KÄYTTÖTARKOITUS: Kilpajuoksija
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 10 vinttikoirat
Alaryhmä 3 lyhytkarvaiset vinttikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Italianvinttikoira polveutuu muinaisen Egyptin
faaraoiden hovissa pidetyistä pienikokoisista vinttikoirista. Kreikan Lakoniasta
löydetyissä ruukuissa ja maljakoissa on kuvattuina tällaisia koiria, mistä voidaan
päätellä, että rotu kulkeutui Kreikan kautta Italiaan noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Italianvinttikoiran merkittävin kehitys tapahtui renessanssiajan aatelisten hoveissa, ja rotu esiintyy useissa tuon aikakauden suurimpien italialaisten ja
ulkomaalaisten taiteilijoiden maalauksissa.
YLEISVAIKUTELMA: Italianvinttikoira on hoikkarakenteinen ja mittasuhteiltaan neliömäinen. Pienestä koostaan huolimatta se on kaikilta osin vinttikoira pienoiskoossa. Olemukseltaan tyylikäs, viehättävä ja hienostunut.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on sama tai vain hieman pienempi kuin säkäkorkeus. Kallon pituus on puolet pään pituudesta. Pään pituus voi
olla jopa 40 % säkäkorkeudesta.
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, lempeä ja seurallinen.
PÄÄ: Pitkänomainen ja kapea.
Kallo: Litteä, kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset. Kallon pituus on
puolet pään pituudesta. Kallo on sivuiltaan hieman pyöristynyt ja silmien alta kauniisti meislautunut. Pään lihakset eivät ole voimakkaat. Kulmakaaret selvästi erottuvat, otsauurre vähäinen. Niskakyhmy ei ole voimakas.
Otsapenger: Hyvin vähäinen.
Kirsu: Tumma, mieluiten musta; sieraimet hyvin avoimet.
Kuono-osa: Suippo.
Huulet: Ohuet ja tiiviit, huulten reunat ovat hyvin tummat.
Leuat / hampaat: Leuat ovat pitkänomaiset ja koiran kokoon nähden voimakkaat.
Etuhampaat ovat säännöllisessä rivissä. Hampaat tasaiset, täysilukuiset ja kohtisuorassa leukoihin nähden. Leikkaava purenta.
Posket: Kuivat.
Silmät: Suuret, pyöreähköt, ilmeikkäät ja eteenpäin suuntautuneet, eivät syvällä
sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Väriltään tummat, silmäluomien reunat pigmentoituneet.
Korvat: Pienet ja ohutrustoiset, hyvin korkealle ja taakse kiinnittyneet, laskostuneet
ns. ruusukorvat. Koiran ollessa tarkkaavainen korvan tyvi on koholla ja korvalehden yläosa kääntyy ulospäin vaakatasossa.
KAULA:
Sivukuva: Kaulan ylälinja on hieman kaartuva ja kaula liittyy säkään jyrkässä
kulmassa. Kaulan alalinja on hieman kupera. Kaula on yhtä pitkä kuin pää, katkaistun kartion muotoinen, lihaksikas ja vailla löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Rungon pituus on sama tai hieman pienempi kuin säkäkorkeus.
Ylälinja: Suora, lanneosan kohdalta hieman kaartuva. Lanteen kaari sulautuu tasapainoisesti lantiolinjaan.
Säkä: Melko selvästi erottuva, lapojen kärjet ovat lähekkäin.
Selkä: Suora ja lihaksikas.
Lanne: Hieman kaartuva.
Lantio: Erittäin jyrkkä, leveä ja lihaksikas.
Rintakehä: Kapea, täyteläinen mutta tyylikkäästi muotoutunut, kylkiluut hieman
kaartuneet. Rintakehä on syvä ulottuen kyynärpäihin.
Alalinja ja vatsa: Melko lyhyt rintalastan kaari kohoaa selvästi mutta sulavasti
kohti vatsaa.
HÄNTÄ: Matalalle kiinnittynyt, tyvestä lähtien ohut ohentuen tasaisesti kärkeä
kohti. Häntä on puoleenväliin asti alhaalla ja loppuosastaan kaartuva. Ojennettuna
hännän pään tulee ulottua kintereeseen. Karva hännässä on lyhyttä.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suorat ja litteälihaksiset.
Lavat: Hyvin vähän viistot; lihakset hyvin kehittyneet, pitkät, litteät ja selvästi
erottuvat.
Olkavarret: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on hyvin avoin. Olkavarret ovat
rungon keskiviivan suuntaiset ja lapaluuta hieman pitemmät.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat, siroluiset, litteät ja kuivat. Kyynärvarret ovat sekä edestä että
sivulta katsottuna täysin pystysuorat. Kyynärvarren luiden välinen vako on selvästi
näkyvissä. Raajan pituus maasta kyynärpäihin on hieman suurempi kuin etäisyys
kyynärpäästä säkään.
Välikämmenet: Kuivat. Sivusta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Lähes soikeat ja pienet. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti
yhdessä. Päkiät ovat pigmentoituneet, eivät ole liian täyteläiset. Kynnet ovat mustat tai tummat karvapeitteen väristä riippuen tai käpälän väriin sopivat. Käpälissä
valkoinen väri on sallittu.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Hyvin kulmautuneet, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Pitkät, litteät ja kuivat; lihakset selvästi erottuvat.
Polvet: Tiiviit ja vahvat.
Sääret: Hyvin viistot ja siroluiset, hieman reisiä pitemmät; jänteet selvästi erottuvat.
Välijalat: Takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Etukäpäliä hieman pyöreämmät. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja
tiiviisti yhdessä. Päkiät eivät liian täyteläiset, kynnet etukäpälien tavoin hyvin
pigmentoituneet.
LIIKKEET: Joustavat ja tasapainoiset; hieman kohoava, maatavoittava ravi. Eturaajan liike ulottuu pitkälle eteen ranne hieman kohoten ja taipuen. Laukka on
nopeaa ja tehokasta.
NAHKA: Ohut ja kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäinen, paitsi kyynärpäissä,
joissa se on hieman joustavampaa.
KARVAPEITE
KARVA: Kauttaaltaan lyhyttä, silkkistä ja hienolaatuista, ei lainkaan hapsuista.
VÄRI: Yksivärinen musta, harmaa tai isabellanvärinen (vaalea kellanruskea/beige)
kaikissa vivahteissaan. Valkoista väriä hyväksytään ainoastaan rinnassa ja käpälissä.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Sekä uroksilla että nartuilla 32–38 cm.
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Paino: Sekä uroksilla että nartuilla korkeintaan 5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
 Jatkuva peitsaaminen
 Korkeat ns. hackney-liikkeet
 Matalat, lyhytaskeliset liikkeet
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus ja liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Huomattavan erisuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat.
 Kokonaan tai puoliksi pigmentitön kirsu.
 Kyömy tai kovera kuononselkä.
 Ylä- tai alapurenta.
 Herasilmä; täydellinen pigmentinpuutos silmäluomissa
 Selän päälle kiertyvä häntä; synnynnäinen töpö tai typistetty häntä.
 Kirjavuus; valkoista väriä muualla kuin rinnassa tai käpälissä.
 Sekä uroksella että nartuilla säkäkorkeus alle 32 cm tai yli 38 cm.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

