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(SLOVENSKÝ KOPOV)
Alkuperämaa: Slovakia
KÄYTTÖTARKOITUS: Ajava koira. Rodulle tyypillistä on väsymätön ja tunteja
kestävä tuoreen jäljen seuraaminen haukkuen. Tyypillistä on myös rodun sisukkuus, ja koiraa käytetäänkin kotimaassaan villisian ja petoeläinten metsästykseen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 6 ajavat koirat
alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajokoirat
Käyttökoetulos vaaditaan
YLEISVAIKUTELMA: Väriltään aina yksivärinen musta punaruskein merkein.
Keskivahva ruumiinrakenne, kuitenkin vankka luusto. Mittasuhteiltaan pitkähkön
suorakaiteen muotoinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea. Poikkeuksellisen hyvin kehittynyt
suuntavaisto.
PÄÄ
Kallo: Loivasti kaareutunut päälaki. Kallo on pitkähkön suorakaiteen muotoinen.
Kulmakaaret ja otsauurre ovat erottuvat, niskakyhmy tuskin havaittava.
Otsapenger: Muodostaa noin 45º:n kulman.
Kirsu: Aina musta, melko suuri ja kohtalaisesti kapeneva. Sieraimet ovat kohtalaisen avoimet.
Kuono: Kuononselkä on suora ja kuono kalloon nähden sopusuhtaisen pituinen, ei
liian leveä. Kuonon ja kallon linjat ovat yhdensuuntaiset.
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Huulet: Eivät kovin riippuvat, tiiviit. Suupieli on jonkun verran avoin.
Leuat / hampaat: Leuat ovat normaalit ja voimakkaat. Hyvin kehittynyt ja täysihampainen purenta.
Silmät: Tummat, melko syvällä sijaitsevat ja mantelin muotoiset. Ilme on eloisa ja
rohkea. Silmäluomet ovat aina mustat.
Korvat: Hieman silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet, tiiviisti ja litteästi pään myötäiset, pyöreäkärkiset ja keskipitkät.
KAULA: Hyväasentoinen, noin 135º:n kulmassa selkälinjaan nähden, melko lyhyt,
lihaksikas ja vailla löysää kaulanahkaa.
RUNKO
Selkä: Vaakasuora ja keskipitkä.
Lanne: Ei liian pitkä, sopivan leveä, tiivis ja lihaksikas.
Lantio: Ei liian pitkä, keskileveä ja pyöristynyt.
Rintakehä: Eturinta on leveä ja hyvin kehittynyt. Rintakehä on keskisyvä, sopivan
leveä ja pitkä. Kylkiluut ovat kaarevat ja viistot.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kohtalaisesti.
HÄNTÄ: Kiinnittynyt melko alas, hieman selkälinjaa alemmaksi. Tyvestään vahva, kärkeä kohti kapeneva ja kintereisiin ulottuva. Rauhallisen koiran häntä riippuu, tarkkaavaisen häntä kaartuu sapelinmuotoisena noin 150º:n korkeudelle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat ja olkavarret: Melko lyhyet, hyvin kehittyneet ja lihaksikkaat. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on noin 110º.
Kyynärvarret: Pystysuorat ja kuivat.
Ranteet: Lyhyet.
Välikämmenet: Eivät liian pitkät, hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat, varpaat ovat selvästi kaareutuneet, kynnet aina mustat ja vahvat. Päkiät ovat tummat ja paksut.
TAKARAAJAT:
Reidet: Riittävän leveät, sopivan pitkät ja lihaksikkaat.
Sääret: Leveät ja sopivan pitkät, lihaksikkaat.
Kintereet: Noin 15 cm:n korkeudella maasta, kohtalaisen leveät. Kulmaus on noin
150º.
Välijalat: Noin 8 cm pitkät, hieman viistossa eteenpäin; ei kannuksia. (Huom.
Suomessa typistyskielto).
Takakäpälät: Soikeat, varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet, päkiät
hyvin kehittyneet ja mustat.
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LIIKKEET: Eloisat ja tasapainoiset.
NAHKA: Tumman ruskeasta mustaan, tiiviisti pinnanmyötäinen, ei löysän nahan
muodostamia poimuja.
KARVAPEITE
KARVA: 2 - 5 cm pitkää, keskikarheaa, pinnanmyötäistä ja tiheää, pitempää selässä, niskassa ja hännässä. Aluskarva on tiheää, etenkin talvikuukausina, ei saa täysin
puuttua kesälläkään.
VÄRI: Musta punaruskein tai mahonginruskein merkein.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 45 - 50 cm
Nartut 40 - 45 cm.
Paino:
15 – 20 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raskas, kömpelö, tanakka rakenne
liian raskas pää
riippuvat huulet
epätäydellinen purenta, ylä- tai alapurenta
vaaleat silmät, löysät tai liian tiiviit silmäluomet
liian kevyet, teräväkärkiset korvat
löysää kaulanahkaa
pehmeä selkä
litteä rintakehä (vakava virhe)
huomattavan pitkä tai levossa selkälinjaa korkeammalla oleva häntä
virheellinen raajojen asento
löysät käpälät
liian lyhyt, liian pitkä tai laineikas karvapeite, puuttuva aluskarva
muu kuin musta väri, epäselvät värien rajat, valkoiset merkit
ylikorkeus

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
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TÄRKEITÄ MITTOJA (IHANNETYYPPI)
Paino
Uroksen säkäkorkeus
Nartun säkäkorkeus
Pään koko pituus
Kuononselän pituus
Kallon pituus
Kallon leveys
Rinnan leveys
Rintakehän syvyys
Rintakehän pituus
Rungon pituus
Rintakehän ympärys viimeisen kylkiluun takaa

16 kg
46 cm
43 cm
22 cm
9 cm
13 cm
10,5 cm
16,5 cm
22 cm
31,5 cm
55 cm
54 cm

KULMAUKSET
Lapa ja olkavarsi
Olkavarsi ja kyynärvarsi
Lantio ja reisi
Reisi ja sääri
Sääri ja välijalka

110º
140º
130º
130º
145º.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

