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(BRAQUE FRANCAIS, TYPE GASCOGNE)
Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.1 mannermaiset braccotyyppiset kanakoirat; käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Ranskanseisojasta on kaksi muunnosta: suuri eli
gascognelaistyyppi ja pieni eli pyreneläistyyppi. Molemmat ovat kotoisin LounaisRanskasta ja Keski-Pyreneiltä, joissa kannat ovat säilyneet puhtaina.
YLEISVAIKUTELMA: Normaalirakenteinen, braccotyyppinen. Olemukseltaan
jalo. Vahva olematta liian raskas; vankka- ja voimakasraajainen. Nartut ovat uroksia kevytrakenteisempia. Nahka on joustava ja melko löysä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuono on hieman kalloa lyhyempi.
PÄÄ: Melko voimakas, ei liian raskas. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman
erisuuntaiset (kallo on hieman taaksepäin laskeva).
KALLO-OSA: Lähes tasainen tai vain hieman kaareva, vähäinen otsauurre. Niskakyhmy on vähäinen.
OTSAPENGER: Ei matala eikä korostunut.
KIRSU: Suuri ja ruskea; sieraimet ovat avoimet.
KUONO-OSA: Leveä ja pitkänomainen, voi olla hieman kyömy.
HUULET: Riippuvat, suupielissä on selvä poimu.
HAMPAAT / PURENTA: Täysilukuinen hampaisto. Leikkaava purenta, tasapurenta hyväksytään.
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SILMÄT: Avoimet, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat, väriltään kastanjanruskeat tai tummankeltaiset. Ilme on vilpitön.
KORVAT: Keskipitkät, silmien tasolle kiinnittyneet, eivät tyvestään liian leveät,
päätä kehystävät, hieman laskostuneet ja kärjestään pyöreähköt. Poskessa korvan
tyven kohdalla ja hieman sen yläpuolella voi olla yksi tai kaksi pystysuoraa laskosta. Korvan kärjen tulee ulottua kirsuun.
KAULA: Keskipitkä, yläosastaan hieman kaareva; aina hieman löysää kaulanahkaa.
RUNKO
SELKÄ: Leveä, suora, joskus aavistuksen pitkä, kuitenkin aina hyvin kiinteä.
LANNE: Lyhyt, lihaksikas ja hieman kaareva.
LANTIO: Ylälinjaan nähden hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Edestä katsottuna leveä ja sivulta katsottuna pitkä, kyynärpäiden
tasolle ulottuva; kyljet ovat kaarevat, eivät liioitellusti.
ALALINJA JA VATSA: Kupeet ovat litteät, vatsaviiva vain hieman kohoava.
HÄNTÄ: Tavallisesti typistetty ja lantion kaarevaa linjaa jatkava. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Oikea-asentoinen, typistämätön häntä hyväksytään, kuten synnynnäinen töpöhäntäkin.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat pystysuorat, vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.
LAVAT: Hyvin lihaksikkaat ja kohtalaisen viistot.
OLKAVARRET: Voimakkaat ja lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Rintalastan tasolla.
KÄPÄLÄT: Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä; käpälä on tiivis ja lähes
pyöreä. Kynnet ovat vahvat ja päkiät täyteläiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat pystysuorat.
REIDET: Täyteläiset.
SÄÄRET: Lihaksikkaat.
KINTEREET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Melko lyhyet.
KÄPÄLÄT: Tiiviit ja lähes pyöreät.
KARVAPEITE
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KARVA: Melko paksua ja tiheää; hienolaatuisempaa päässä ja korvissa.
VÄRI:
• kastanjanruskea
• kastanjanruskea-valkoinen
• kastanjanruskea-valkoinen, jossa valkoinen väri on voimakkaasti pilkuttunut
• kastanjanruskea punaruskein merkein (silmien yläpuolella, huulissa ja raajoissa).
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 – 69 cm ja nartut 56 – 68 cm, ihannekorkeus on 61
– 63 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
• liian raskas tai liian kevyt rakenne
• liian korostunut niskakyhmy
• liian paksut tai liian niukat huulet
• pyöreät silmät, jonka aiheuttavat liioitellut kulma- ja poskikaaret
• litteät, liian lyhyet tai liikaa kiertyneet korvat
• vinttikoiramaisesti nouseva vatsaviiva
• litteät käpälät.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• yhtenevät tai liian erisuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat
• halkinainen tai voimakkaasti lihanvärinen kirsu
• ylä- tai alapurenta
• sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium), pigmentin puuttuminen silmäluomista
• hännättömyys
• yhteenkasvaneet, ylimääräiset tai puuttuvat varpaat.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

