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Ajava koira.
Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat.
Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Pienriistan metsästyksessä käytettävä, erittäin hienostunut metsästyskoira. Ulkomuodoltaan hyvin jalo ranskalaistyyppinen ajokoira, mikä
ilmenee rakenteen kaikissa yksityiskohdissa.
PÄÄ: Ranskalaiselle ajokoiralle tyypillinen, kuiva, hienopiirteinen ja pitkänomainen.
Kallo: Levein kohta korvien välissä, niskakyhmy on pyöristynyt. Otsa on litteä;
otsauurre selvä, ei liioiteltu.
Otsapenger: Erottuva, ei korostunut.
Kirsu: Hyvin kehittynyt ja täysin musta. Sieraimet ovat hyvin avoimet.
Kuono: Pitkä, ei kulmikas eikä suippo. Kuononselkä on tyvestä suora, etuosastaan
lievästi kaareva.
Huulet: Ylähuuli peittää alahuulen olematta riippuva tai paksu. Huulten limakalvot
ovat mustat.
Silmät: Normaalikokoiset ja väriltään tummat; selvästi kulmakaarien suojassa.
Ilme on älykäs ja lempeä.
Korvat: Ohuet, kiertyneet, kärjestään terävät ja kuonon kärkeen ulottuvat. Korvan
kiinnityskohta on kapea, ei koskaan silmälinjan yläpuolella.
KAULA: Kohtalaisen pitkä ja kapea. Voi olla hieman ohutta kaulanalusnahkaa.
RUNKO
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Leveä ja suora.
Lanne: Leveä, lihaksikas ja tiivis, ei liioitellun pitkä.
Lantio: Hieman viisto; sarvennaiset ovat kaukana toisistaan ja hieman erottuvat.
Rintakehä: Keskileveä, mutta syvä. Rintakehä on melko pitkä, ei litteä.
Kupeet: Hieman kohoavat, kuitenkin täyteläiset.
HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, tyvestä melko paksu, kärkeä kohti oheneva,
keskipitkä ja hieman kaareutunut. Hännässä ei koskaan saa olla harjaskarvoja.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat melko pitkät, suorat ja yhdensuuntaiset; kuivat ja
jänteikkäät, eivät kuitenkaan liian sirot.
Lavat: Laukkaajalle tyypillisen pitkät, viistot ja lihaksikkaat olematta raskaat.
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Etukäpälät: Ranskalaiselle ajokoiralle tyypilliset. Varpaat ovat melko pitkät ja
kapeat, silti tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat lujat ja kestävät.
TAKARAAJAT:
Reidet: Pitkät ja kohtuullisen voimakkaasti kehittyneet; lihakset ovat selvästi erottuvat ja kuivat.
Kintereet: Vahvat ja matalat, normaalisti kulmautuneet.
Takakäpälät: Ranskalaiselle ajokoiralle tyypilliset. Varpaat ovat melko pitkät ja
kapeat, silti tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat lujat ja kestävät.
LIIKKEET: Eloisat ja vaivattomat. Laukka on keveää ja kestävää.
NAHKA: Ohut ja joustava, lukuisten tummien pigmenttitäplien marmoroima.
KARVAPEITE
KARVA: Sileää, ohutta, pinnanmyötäistä ja kiiltävää; ei paljaita kohtia.
VÄRI: Valkoinen, jossa pyöreähköjä oranssinvärisiä täpliä, ei koskaan manttelia.
Nämä täplät peittävät nahassa olevia tummapigmenttisiä täpliä. Oranssi pilkutus
korvissa on rodulle erittäin tyypillistä.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset
Nartut

55 – 58 cm
53 – 56 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
•

vihaisuus ja liiallinen arkuus
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• puutteellinen rotutyyppi
• kaikki käyttötarkoitusta haittaavat virheet kuten kasvuhäiriöt, virheasentoiset
raajat, riittämätön askelpituus
• vaaleat silmät tai kirsu; huomattava pigmentin puute
• harjaskarvat hännässä
• karhea tai paksu karvapeite
• mantteli
• liian kirkkaat oranssit täplät, joissa mahonkinen tai harmahtava sävy tai mustia
karvoja. Selvät oranssit täplät, jotka ovat kuitenkin vaaleita, tai täplien puuttuminen ei ole toivottua, mutta ei kuitenkaan hylkäävä virhe
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• liian suuri tai liian pieni koko; laadultaan erinomaisten ja jalostukseen soveltuvien urosten kohdalla voidaan tehdä poikkeus, kunhan säkäkorkeus ei ylitä 60 cm.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

