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KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja
niiden sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Kintamani-balinkoira on Indonesiassa yleinen
lemmikkikoira. Rotu on kotoisin Balilta, Kintamanin alueella sijaitsevasta Sukawanan kylästä. Tälle seudulle ovat tyypillisiä vuoristot, tulivuoret ja metsät. Rodun
alkuperä on tuntematon. Vanhassa balilaisessa dokumentissa Lontar Bali mainitaan
Kuluk Gembrong, jonka uskotaan olevan rodun alkumuoto. Vuonna 1985 kintamani-balinkoirayhdistys (Pantrab) järjesti ensimmäisen koiranäyttelynsä Balilla
yhteistyössä Udayanan yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kintamani-balinkoira on Indonesian kansallisrotu ja maassa hyvin suosittu. Se on
levinnyt kautta koko Indonesian ja sitä pideään seurakoirana. Rotu on nimetty
alkuperäisen esiintymisalueensa mukaan.
YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen, mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen
koira. Kiilamainen pää, kohtuullinen otsapenger, pystyt korvat ja sirppimäinen
häntä. Kaksinkertainen karvapeite, peitinkarva on rungossa karheaa ja keskipitkää,
päässä lyhyempää.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on
10:11, narttu voi olla hieman pitempi. Rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta. Kuonon pituuden suhde koko pään pituuteen on 2:5. Pään pituus on ¼ rungon
pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tarkkaavainen, älykäs, valpas, ystävällinen,
uskollinen ja helposti koulutettava.
PÄÄ
Kallo: Otsa on leveä ja kiilamainen.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Leveä ja hyvin kehittynyt. Valkoisella koiralla kirsu on musta tai ruskea,
harmaa kirsu hyväksytään. Mustilla, kellanruskeilla ja juovikkailla koirilla kirsu on
musta. Kirsupigmentti voi haalistua iän myötä.
Kuono: Vahva, kiilamainen ja kirsua kohti kapeneva.
Huulet: Tiiviit ja tummapigmenttiset, peittävät alaleuan.
Leuat / hampaat: Täydellinen hampaisto, leikkaava purenta.
Posket: Melko hyvin kehittyneet.
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Silmät: Mantelinmuotoiset, sijoittuneet otsapenkereen kanssa samaan vaakasuoraan linjaan. Väriltään mustat tai ruskeat, muut värit eivät ole toivottuja. Silmäluomien reunat hyvin pigmentoituneet.
Korvat: Kolmiomaiset ja tanakasti pystyssä, kärjistään pyöristyneet ja eteenpäin
suuntautuneet. Korvat ovat kiinnittyneet hieman kallon korkeimman kohdan alapuolelle ja etäälle toisistaan. Korvien tulee olla täysin pystyssä 12 kuukauden ikään
mennessä. Valkoisilla koirilla korvien reunat ovat keksinväriset.
KAULA: Kiinnittyy sulavasti runkoon. Voimakas, hyvin kehittyneet lihakset, ei
löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO
Yleisvaikutelma: Suorakaiteen muotoinen, vaakasuora ylälinja.
Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Hyvin kehittynyt, liittyy sulavasti niskan linjaan.
Selkä: Suora ja voimakas.
Lanne: Leveä ja lihaksikas.
Lantio: Leveä ja kohtuullisen pitkä.
Rintakehä: Hyvin kehittynyt, ulottuu kyynärpäihin. Kohtuullisen kaarevat kylkiluut.
Alalinja ja vatsa: Hieman kohoava.
HÄNTÄ: Matalalle lantion keskilinjalle kiinnittynyt ja hyvin karvoittunut. Ihanteellinen hännän asento on kohtuullisesti ylös kaartuva, täysin kiertyvä häntä voidaan hyväksyä. Hännänpää ei saa laskeutua selkälinjan alapuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät. Etäisyys maasta kyynärpäähän
on puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Viistot.
Olkavarret: Leveät ja hyvin lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Suorat ja yhdensuuntaiset.
Ranteet: Leveät.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Tiiviit varpaat. Pyöreät, tiiviit käpälät.
TAKARAAJAT: Hyvin kehittyneet, vahvat ja kohtuullisesti kulmautuneet. Takaa
katsottuna yhdensuuntaiset.
Reidet: Leveät.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet, eivät ahdasasentoiset.
Sääret: Vahvat ja lihaksikkaat.
Kintereet: Leveät, sivusta katsottuna litteät.
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Välijalat: Keskipitkät ja pystysuorat.
Takakäpälät: Tiiviit varpaat. Pyöreät, tiiviit käpälät.
LIIKKEET: Joustavat ja kevyet, hyvä askelpituus ja takaosan työntö.
KARVAPEITE
Karva: Kaksinkertainen karvapeite, jossa pehmeä pohjavilla on melko lyhyttä ja
karhea peitinkarva on rungon sivuilla keskipitkää. Kaulalla ja sään päällä karva on
pitempää. Häntä on tuuheakarvainen. Kaulalla olevaa pitempää karvaa kutsutaan
nimellä ”badong” ja se muodostaa harjan kaulan ympärille. Sään päältä pitkin
selkää ulottuu pitemmän karvan muodostama ”bulu gumba”. Nämä pitkäkarvaiset
alueet ovat uroksilla selvemmät kuin nartuilla.
Väri: Valkoinen, musta, kellanruskea (fawn) tai juovikas (brindle).
Valkoinen: Valkoisilla koirilla korvien reunat ovat keksinväriset; valkoinen ilman
keksinvärisiä korvia hyväksytään mutta se ei ole toivottu. Kirsu on musta tai ruskea.
Musta: Täysin musta. Pienet valkoiset merkit rinnassa, varpaissa ja/tai hännänpäässä ovat sallittuja. Kirsu on musta.
Kellanruskea (fawn): Värin sävy ja syvyys vaihtelevat vaaleasta hiekanväristä
syvänpunaiseen. Musta maski on toivottava. Kirsu on musta. Pienet valkoiset merkit rinnassa, varpaissa ja/ tai hännänpäässä ovat sallittuja.
Juovikas (brindle): Pohjaväri on kellanruskea, sävyltään vaaleasta hiekanväristä
syvänpunaiseen, ja siinä on tummia tai mustia juovia. Musta maski on toivottava.
Kirsu on musta. Pienet valkoiset merkit rinnassa, varpaissa ja/tai hännänpäässä
ovat sallittuja.
KOKO
Säkäkorkeus:
Paino:

Urokset 49–57 cm, ihannekoko 53 cm
Nartut 44–52 cm, ihannekoko 48 cm.
Urokset 15–18 kg
Nartut 13–16 kg

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
epäselvä sukupuolileima
•
hammaspuutokset (paitsi P1 ja/tai M3)
•
liian vaaleat silmät
VAKAVAT VIRHEET:
•
häntä, joka kaartuu niin että hännänpää on selkälinjan alapuolella
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
ala- tai yläpurenta
•
ohutkarvainen häntä
•
korvat eivät pystyssä koiran täytettyä 12 kk
•
täysin pigmentittömät silmäluomet
•
muu kuin rotumääritelmän hyväksymä väri
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

