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(WELSH SPRINGER SPANIEL)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Ylösajava koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,
alaryhmä 2 ylösajavat koirat;
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Sopusuhtainen ja tiivisrakenteinen, ei korkearaajainen,
rakenteeltaan hyvin kestävä ja rankkaan työskentelyyn soveltuva. Nopea ja aktiivinen liikkuja, jonka liikkeissä on tehoa ja työntövoimaa.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyvin vanha, oma, puhdas rotunsa. Vahva,
iloinen ja hyvin toimelias; ystävällinen, ei aggressiivinen eikä hermostunut.
PÄÄ
Kallo: Sopusuhtaisen pituinen, hieman kaareva ja silmien alta hyvin meislautunut.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Väriltään lihanvärisestä tummaan, sieraimet ovat hyvin kehittyneet.
Kuono-osa: Keskipitkä, suora ja melko neliömäinen.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan
etuhampaiden takapintaa. Hampaat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Pähkinänruskeat tai tummat, keskikokoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä
sijaitsevat, sidekalvoa ei ole näkyvissä.
Korvat: Melko alas kiinnittyneet, poskenmyötäisesti riippuvat ja melko pienet;
suunnilleen viininlehden muotoiset ja vähitellen kärkeä kohti kapenevat.
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KAULA: Pitkä ja lihaksikas, ei löysää kaulanahkaa, sulavasti viistoihin lapoihin
liittyvä.
RUNKO: Ei pitkä; vahva ja lihaksikas. Rungon pituuden tulee olla suhteessa raajojen pituuteen.
Lanne: Lihaksikas, loivasti kaareva ja lyhyt.
Rintakehä: Syvä; kylkiluut ovat selvästi kaarevat.
HÄNTÄ: Aiemmin yleensä typistetty. Kauniisti kiinnittynyt ja matala-asentoinen,
ei koskaan selkälinjan yläpuolelle nouseva, eloisasti liikkuva.
Typistämätön: Hapsuttunut ja tasapainossa koiran kokonaisuuteen.
RAAJAT
ETURAAJAT: Keskipitkät, suorat ja vahvaluustoiset.
Etukäpälät: Pyöreät ja kiinteät ns. kissankäpälät, eivät suuret eivätkä hajavarpaiset;
paksut päkiät.
TAKARAAJAT: Vahvat ja lihaksikkaat, leveät, täyteläiset ja vahvaluustoiset.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
Sääret: Leveät.
Kintereet: Matalat.
Takakäpälät: Pyöreät ja kiinteät ns. kissankäpälät, eivät suuret eivätkä hajavarpaiset; paksut päkiät.
LIIKKEET: Sulavat, voimakkaat ja maatavoittavat; voimakas takatyöntö.
KARVAPEITE
Karva: Suoraa tai sileää, silkkistä ja tiheää, ei koskaan karkeaa eikä laineikasta.
Kihara karvapeite ei ole lainkaan toivottava. Eturaajat ja takaraajat kintereiden
yläpuolelta ovat kohtalaisen hapsuiset, korvat ja häntä hieman hapsuiset.
VÄRI: Kaksivärinen: ainoastaan syvän punainen ja valkoinen.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus:
Urokset noin 48 cm
Nartut noin 46 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

