Ryhmä: 6
FCI:n numero: 229
Hyväksytty: FCI 11.12.2002
Kennelliitto 24.10.2019

Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

KOLMIVÄRINEN SERBIANAJOKOIRA
(SRPSKI TROBOJNI GONIC)
Alkuperämaa: Serbia

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

1/4

KOLMIVÄRINEN SERBIANAJOKOIRA

2/4

KÄYTTÖTARKOITUS: Ajokoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämä kolmivärinen ajokoira polveutuu samoista
koirista kuin muutkin Balkanin alueen ajokoirat. Vuonna 1946 hylättiin teoria,
jonka mukaan rotu olisi pelkästään serbianajokoiran muunnos, se tunnustettiin
omaksi rodukseen ja laadittiin ensimmäinen rotumääritelmä. Rotu esiteltiin koiramaailmalle Belgradin kansainvälisessä koiranäyttelyssä 7.-8.6.1950. FCI hyväksyi
rodun ja julkaisi kolmivärisen jugoslavianajokoiran rotumääritelmän 25.7.1961.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, vankkatekoinen koira. Hyvin luonteikas,
eloisa ja tarmokas.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on 10 % säkäkorkeutta suurempi. Pään pituus on 45 % säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Omistajaansa hyvin kiintynyt, ystävällinen
ja eloisa, luotettava ja sinnikäs.
PÄÄ: Pitkänomainen ja kuiva. Kallon ja kuono-osan linjat ovat hieman eriävät.
Kallo: Edestä ja sivusta katsottuna hieman pyöristyvä. Otsauurre on selvästi erottuva, niskakyhmy vain hieman kehittynyt. Kallon leveys korvien välistä on yhtä
suuri kuin otsapenkereen ja niskakyhmyn välinen etäisyys. Kulmakaaret tuskin
havaittavat.
Otsapenger: Hyvin vähäinen.
Kirsu: Hyvin kehittynyt ja aina väriltään musta.
Kuono: Kiilamainen ja kalloa lyhyempi, kuonon ja kallon pituuksien ihanteellinen
suhde on 8,5:10. Kuono-osa kapenee vähitellen otsapenkereestä ja kuonon tyvestä
kohti kirsua. Kuononselkä on suora.
Huulet: Ohuet ja tiiviit, kohtuullisesti kehittyneet, melko lyhyet ja kuonon kärjestä
pyöristyvät. Huulten reunojen tulisi olla mustat. Ylähuuli peittää hieman alahuulta,
suupieli on tiivis.
Leuat / hampaat: Voimakkaat leuat, täydellinen hampaisto. Säännöllinen leikkaava
purenta, tasapurenta hyväksytään.
Posket: Litteät.
Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, lähes soikeat ja väriltään mahdollisimman tummat. Silmäluomien reunat tummapigmenttiset, mieluiten mustat.
Korvat: Keskipitkät ja keskikokoiset, poskenmyötäisesti riippuvat, korkealle kiinnittyneet ja mieluummin ohuet kuin paksut. Korvan kärki on soikeahko.
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KAULA: Voimakas, suunnilleen yhtä pitkä kuin pää ja asennoltaan 45–50° kulmassa vaakatasoon nähden. Niskalinja on hieman kaartuva.
RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, rungon pituus on 10% säkäkorkeutta suurempi.
Ylälinja: Suora.
Säkä: Vain hieman erottuva.
Selkä: Lihaksikas, suora, voimakas ja pitkä.
Lanne: Lihaksikas ja suunnilleen yhtä pitkä kuin lantio.
Lantio: Hieman viisto (20–25° kulmassa vaakatasoon nähden), leveä ja lihaksikas.
Rintakehä: Voimakas, syvyydeltään puolet säkäkorkeudesta, ympärysmitta 20%
säkäkorkeutta suurempi. Rintalastan kärki ei ole erottuva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Lantiolinjan jatkoksi kiinnittynyt, tyvestään paksumpi ja ohenee kärkeä
kohti, hännän kärki ulottuu kinnerniveleen. Häntä on hyvin karvoittunut ja kaartuu
hieman ylöspäin, ei koskaan nouse selkälinjan yläpuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Voimakkaat ja suorat, lihaksikkaat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Suunnilleen yhtä pitkä kuin olkavarret. Lihaksikkaat, vahvat ja tiiviisti rungonmyötäiset, asennoltaan 45–50° kulmassa vaakatasoon nähden.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset, vahvat ja lihaksikkaat, asennoltaan 45–50°
kulmassa vaakatasoon nähden.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset ja vahvat, etäisyys maasta on 50 % säkäkorkeudesta.
Kyynärvarret: Suorat, vahvat ja lihaksikkaat.
Ranteet: Vahvat.
Välikämmenet: Vahvat ja hieman viistot (enintään 15° kulmassa pystysuoraan
nähden).
Etukäpälät: Pyöreät ja tiiviit, ns. kissankäpälät. Tiiviit vahvat varpaat, tummat
hyvin kehittyneet päkiät ja vahvat, mieluiten mustat kynnet.
TAKARAAJAT: Vahvat, suorat, lihaksikkaat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Vahvat, lihaksikkaat ja suorat.
Polvet: Vahvat, rungon keskilinjan suuntaiset, polvikulma noin 120°.
Sääret: Lihaksikkaat, suunnilleen yhtä pitkät kuin reidet.
Kintereet: Vahvat, kinnerkulma 135–140°.
Välijalat: Vahvat ja lähes pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman pitemmät.
LIIKKEET: Tarmokasta, pitkäaskelista ja ulottuvaa. Toivotuin liikemuoto on
vapaa, säännöllinen, tasainen ja sujuva ravi.

KOLMIVÄRINEN SERBIANAJOKOIRA

4/4

NAHKA: Joustava, hyvin pigmentoitunut ja kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäinen.
KARVAPEITE: Karva on lyhyttä ja tiheää, kiiltävää, melko paksua ja kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäistä. Varsin hyvin kehittynyt aluskarva. Karva on hieman
pitempää reisien takaosassa ja hännän alapuolella.
VÄRI: Pohjaväri on syvänpunainen tai ketunpunainen ja siinä on musta mantteli
tai satula. Musta väri voi ulottua päähän saakka ja muodostaa mustat merkit ohimoille. Päässä on valkoinen läsi, joka ulottuu kuonosta alaspäin ja muodostaa täydellisen tai osittaisen kauluksen kaulan alle ja ympärille. Rinnassa sallitaan valkoinen merkki, joka voi ulottua rintalastan kärkeen, vatsaan ja raajojen sisäpuolelle.
Hännänpää voi olla valkoinen. Valkoista väriä ei saa olla yli 1/3 koko koirasta.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 45–55 cm, ihannekoko 51 cm.
Nartut 44–54 cm, ihannekoko 49 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• ylä- tai alapurenta
• hammaspuutokset; kahden P1-hampaan puuttuminen hyväksytään
• herasilmä
• liian pitkä runko
• kiertyvä, korkea-asentoinen tai selälle kaartuva häntä; hännänpäässä koukku tai
mutka
• pilkutusta valkoisissa merkeissä
• valkoista väriä yli 1/3 koko koirasta
• nelivärisyys
• muu kuin rotumääritelmän sallima koko
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

