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(SARPLANINAC)
Alkuperämaa: Jugoslavia
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2 vuoristotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Roteva, suhteellinen, vankkaluustoinen ja keskikokoa
suurempi. Hieman korkeuttaan pitempi. Pitkä, melko karhea karvapeite korostaa
tiivistä yleisvaikutelmaa.
LUONNE: Hyväluonteinen, rauhallinen, suojelevainen, lahjomaton ja isännälleen
uskollinen.
PÄÄ: Suhteessa runkoon. Pään kokonaispituus n. 25 cm. Kallo on hieman pitempi
kuin kuono. Kallo on hieman kupera, kuononselkä suora. Kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaiset. Nartulla kuono-osa on hieman pitempi. Kallo kuiva ja leveä ja
siinä on selvä uurre. Kulmakaaret vain vähän korostuneet. Ei huomattavaa niskakyhmyä. Heikko otsapenger. Kuono on hieman kalloa lyhyempi, syvä ja leveä
tyvestä, kärkeä kohti hieman kapeneva. Nenänselkä suora ja leveä. Sivulta katsoen
alaleuka kaareutuu ensin ja jatkuu suoraan, loittonevasti nenänselkään nähden.
Huulet melko paksut ja tiiviit, hyvin sulkeutuvat, ylähuuli vain hieman alahuulen
päällä.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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Silmät: Mantelinmuotoiset, ei suuret eivätkä syvällä sijaitsevat. Tumman tai vaalean ruskeat. Rauhallinen mutta läpitunkeva katse ei saa koskaan ilmaista pelkoa.
Silmän ympärykset ja vilkkuluomet mustat.
Korvat: Sijoittuneet silmän tason alapuolelle. V-muotoiset, riippuvat, poskenmyötäiset ja lyhyen, tiheän karvan peitossa.
Purenta: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta.
KAULA: Keskipituinen, mutta pitkä ja paksu karva, joka muodostaa harjan, saa
sen näyttämään todellista lyhyemmältä. Leveä, syvä ja lihaksikas. Liittyy tasaisesti
päähän ja lapoihin. Koira kantaa kaulansa hieman selkälinjan yläpuolella. Ei riippuvaa kaulanahkaa. Niska hieman kaareutuva tai suora, kaulan alalinja suora.
RUNKO: Ylälinja suora tai hieman lantiota kohti laskeutuva. Vuoristossa kasvatetuilla koirilla saatetaan hyväksyä hieman säkää korkeampi lantio, mutta tämä ei ole
toivottavaa. Säkä melko hyvin kehittynyt ja leveä. Kaulan ja sään liittymäkohta
vahva ja loiva. Selkä suora ja leveä, ei liian pitkä. Lanneosa lyhyehkö, vahva ja
lihaksikas. Lantio keskipituinen, viettävä ja lihaksikas. Rintakehä syvä ja tilava,
kyynärpäihin ulottuva, keskipituinen, hieman kaarevat kylkiluut. Eturinta leveä ja
lihaksikas. Vatsaviiva hieman nouseva.
HÄNTÄ: Pitkä, ulottuu ainakin kintereeseen. Lantio hieman viettävä kohti hännän
tyveä. Häntä on tyvestä vahva, kärkeä kohti kapeneva, alapuolella hapsutusta.
Koira kantaa käntänsä loivalla sapelinmuotoisella kaarella. Innostuneena koira
saattaa nostaa häntänsä selkälinjan yläpuolelle.
ETURAAJAT: Suorat ja suhteessa runkoon. Lavat melko pitkät ja leveät, litteät ja
viistot. Olkavarsi viistompi kuin lapa. Kyynärpää ei sisä- eikä ulkokierteinen ja
vain vähän rintakehää ulompana. Eturaajat voimakasluustoiset, lihaksikkaat ja
hapsuiset. Välikämmen leveä ja voimakas, lievästi joustava.
TAKARAAJAT: Takaa katsoen suorat ja hieman kauempana toisistaan kuin eturaajat. Sivulta katsoen takaraajat ovat verrattain hyvin kulmautuneet. Reisi lihaksikas, pyöristynyt, viisto. Polvikulmaus hieman avoimempi kuin lapakulmaus. Sääri
myös viistoasentoinen, vahva, hapsuinen ja lihaksikas. Kinnerkulmaus melko
avoin. Välijalka vähemmän joustava kuin välikämmen. Takakannukset on poistettava. (Huom. Suomessa typistyskielto).
KÄPÄLÄT: Tiiviit, soikeat, hyvin kaarevat varpaat. Kynnet vahvat ja mustat.
Päkiät sitkeät mutta joustavat, mustat.
LIIKKEET: Askel pitkä ja joustava, ravissa korkeat ja pitkät askeleet. Laukassa
koira vaikuttaa hieman kömpelöltä mutta loikat ovat pitkät ja maatavoittavat.
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NAHKA: Melko paksu, joustava ja kaikkialta tiivis. Ei löysää nahkaa. Kaikki
näkyvät limakalvot ovat mustat tai hyvin pigmentoituneet.
KARVAPEITE: Pää, korvat ja raajojen etupuolet lyhyen karvan peittämät. Kaulassa ja raajojen takapuolella sekä hännässä karva on pitkää, melkein sileää ja hieman karheaa. Peitinkarvan alla oleva pohjavilla on lyhyttä, tiheää ja hienolaatuista.
Päällimmäinen karva 10-12 cm pituista, se ei saa olla 7 cm lyhyempää.
VÄRI: Yksivärinen. Kaikki värit valkeasta melkein mustaan ja tummanruskeaan
ovat hyväksyttäviä. toivotuin sävy on tumma raudanharmaa. Täplät ja valkeat merkit eivät ole sallittuja. Rinnassa ja varpaissa voi olla pieniä valkeita merkkejä, mutta ne eivät ole toivottavia. Päälaki, niska ja runko ovat sävyltään tummemmat vaaleten kellanharmaaseen tai likaisenvalkeaan ääriosia kohti. Sävyn muuttuminen on
asteittaista eikä saa millään lailla antaa kirjavaa vaikutelmaa.
KOKO: Uroksen keskikorkeus 62 cm, nartun 58 cm. Alle 56 cm korkeita uroksia
ja alle 54 cm korkeita narttuja ei tule hyväksyä. Työkuntoisen uroksen paino on 3545 kg, nartun 30-40 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VÄHÄISET VIRHEET:
• Ei riittävän leveä kallo
• Liian pitkä kuono
• Liian raskaat leuat
• Rintakehä, josta puuttuu leveys ja syvyys
• Liian litteä tai tynnyrimäinen rintakehä
• Lievät raajojen asentovirheet
• Toivottua lyhempi karvapeite, kunhan hapsutus on oikeanlainen
• Valkoiset merkit rinnassa ja käpälissä
• Hieman liian lyhyt häntä
• Jäniksenkäpälät ja muut lievät kauneusvirheet
VAKAVAT VIRHEET:
• Liian pitkä tai suippo kuono
• Liian ylös kiinnittyneet korvat tai korvat, jotka eivät ole poskenmyötäiset
• Tasapurenta
• Notkoselkä
• Sivulle kääntynyt häntä
• Lymfaattinen rakenne ja muut vakavat virheet
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus ja liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Välihammaspuutokset.
• Huomattava poikkeama pituuden ja korkeuden suhteissa.
• Liian pieni koko.
• Lyhyempi turkki kuin 7 cm.
• Isot valkeat merkit tai brindle-kuviot
• Pigmenttipuutokset näkyvillä limakalvoilla ja silmän ympärillä.
• Töpöhäntäisyys, muut vakavat rakennevirheet.
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

