
Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6
(RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA)
Alkuperämaa: Venäjä

Ryhmä: 10

FCI:n numero: 193
Hyväksytty: FCI 22.11.2006

Kennelliitto 17.6.2008



VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 2/6

KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästävä vinttikoira, rata- ja maastojuoksukoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 10 vinttikoirat

Alaryhmä 1 pitkä- ja hapsukarvaiset vinttikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Russkaya Psovaya Borzaya on yhdeksän vuosisa-
dan ajan ollut olennainen osa Venäjän kansalliskulttuuria ja historiaa. Ranskalaisen
1000-luvulta olevan aikakirjan mukaan Kievin suurherttuan tytär Anna Jarowslav-
na toi mukanaan Ranskaan kolme borzoita mennessään naimisiin Henrik I:n kans-
sa. Omistajien ja kasvattajien joukossa oli useita kuuluisia henkilöitä, niin tsaareja
kuin runoilijoitakin: Iivana Julma, Pietari Suuri, Nikolai II, Pushkin ja Turgenjev.
Maineikkaiden kasvattajien, suurherttua Nikolai Nikolaevitchin ja Dimitri Valtse-
vin, perustamalla kuuluisalla Pershinon metsästyskennelillä oli rodulle suuri merki-
tys. 1800-luvun lopulta lähtien rotua on kasvatettu suurimmissa eurooppalaisissa ja
amerikkalaisissa kenneleissä.
YLEISVAIKUTELMA:, Aristokraattisen vaikutelman antava suuri koira, jolla on
kuiva, samalla voimakas ja vain aavistuksen pitkänomainen rakenne. Nartut ovat
yleensä pitkärunkoisempia kuin urokset. Luusto on vahva, mutta ei massiivinen.
Luut ovat melko litteät. Lihakset ovat kuivat ja hyvin kehittyneet, erityisesti reisis-
sä, eivät silti korostuneet. Rakenteen ja liikkeiden tasapaino on kaikkein tärkeintä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• uroksilla säkäkorkeus on sama tai vain hieman suurempi kuin lantion korkein
kohta
• nartuilla nämä korkeudet ovat yhtä suuret
• säkäkorkeus on hieman pienempi kuin rungon pituus
• rintakehän syvyys on noin puolet säkäkorkeudesta
• kuonon pituus mitattuna otsapenkereestä kirsun kärkeen on sama tai hieman suu-
rempi kuin kallon pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Normaalioloissa venäjänvinttikoira on rau-
hallinen ja tasapainoinen, mutta se kiihtyy hetkessä riistaeläimen nähdessään. Ve-
näjänvinttikoiralla on tarkka näkö, ja se pystyy näkemään kauas. Reaktiot ovat
kiihkeitä.

PÄÄ: Sekä ylhäältä että sivulta katsottuna kuiva, pitkä, kapea ja aristokraattinen.
Sivulta katsottuna kallon ja kuonon ylälinjat muodostavat pitkän ja kuperan kaaren.
Päälaki on suora tai laskee hieman kohti selvästi havaittavaa niskakyhmyä. Pää on
niin tyylikäs ja kuiva, että pintaverisuonet näkyvät ihon läpi.
Kallo: Kapea; ylhäältä katsottuna pitkänomaisen soikion muotoinen, sivulta katsot-
tuna lähes tasainen.
Otsapenger: Hyvin heikosti erottuva.
Kirsu: Suuri, liikkuvainen ja musta, alaleukaan nähden selvästi ulkoneva.
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Kuono: Kuononselkä on pitkä ja kaareutuu hieman lähellä kirsua, Kuono on kaut-
taaltaan täyteläinen, pituus mitattuna otsapenkereestä kirsun kärkeen on sama tai
hieman suurempi kuin kallon pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen.
Huulet: Ohuet, kuivat, tiiviisti sulkeutuvat ja mustat.
Leuat / hampaat: Alaleuka on voimakas. Hampaat ovat valkoiset ja voimakkaat.
Leikkaava tai tasapurenta.
Silmät: Suuret, vain aavistuksen ulkonevat, ilmeikkäät, tummanpähkinänruskeat tai
tummanruskeat, vinoasentoiset ja mantelinmuotoiset, eivät kuitenkaan viirusilmät.
Silmäluomien reunat ovat mustat.
Korvat: Pienet, ohuet ja liikkuvaiset, kiinnittyneet silmien tason yläpuolelle ja
taakse, suuntautuvat rauhallisella koiralla niskaa kohti. Korvankärjet ovat asettu-
neet lähelle toisiaan tai suuntautuneet alaspäin niskan myötäisesti ja lähellä sitä.
Koiran ollessa tarkkaavainen korvat ovat korkea-asentoisemmat ja osoittavat joko
sivuille tai eteenpäin, joskus toinen tai molemmat korvat ovat pystyssä kuten hevo-
sella.

KAULA: Pitkä, kuiva, sivuilta litteä, lihaksikas ja hieman kaareva, ei koskaan
korkea-asentoinen.
RUNKO
Säkä: Ei erottuva.
Selkä: Leveä, lihaksikas ja joustava, muodostaa lanteen ja lantion kanssa kaaren,
joka on uroksilla korostuneempi kuin nartuilla. Kaaren korkein kohta on lanteen
keskikohdan etupuolella tai 1. ja 2. lannenikaman kohdalla.
Lanne: Pitkä, korostunut, lihaksikas ja kohtuullisen leveä.
Lantio: Pitkä, leveä ja hieman viisto. Sarvennaisten välisen leveyden tulee olla
vähintään 8 cm.
Rintakehä: Poikkileikkaukseltaan soikea, ei kapea, ei kuitenkaan lantiota leveämpi,
syvä, pitkä ja tilava, ulottuu lähes kyynärpäiden tasolle. Lapaluiden alueella rinta-
kehä on litteämpi ja levenee tasaisesti kohti viimeisiä kylkiluita, jotka ovat lyhyet.
Sivulta katsottuna niiden viistous muuttuu. Kylkiluut ovat pitkät ja hieman ulkone-
vat. Eturinta on hieman ulkoneva olkaniveleen nähden.
Vatsa: Selvästi kuroutunut; alalinja kohoaa jyrkästi kohti vatsaa.

HÄNTÄ: Sapelin tai sirpin muotoinen, alas kiinnittynyt, ohut, pitkä ja runsashap-
suinen. Häntä ulottuu takaraajojen välistä ylösvedettynä sarvennaisiin. Koiran
seistessä vapaasti häntä riippuu alaspäin, liikkeessä se nousee, ei kuitenkaan selkä-
linjan yläpuolelle.

RAAJAT
ETURAAJAT:
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Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat kuivat ja lihaksikkaat, edestä katsottuna täysin
suorat ja yhdensuuntaiset. Pituus kyynärpäästä maahan on sama tai hieman suu-
rempi kuin puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Lapaluut ovat pitkät ja viistot.
Olkavarret: Kohtuullisen viistot ja vain hieman lapaluita pitemmät. Lavan ja olka-
varren välinen kulmaus on selvä.
Kyynärpäät: Yhdensuuntaiset rungon keskiviivan kanssa.
Kyynärvarret: Kuivat, pitkät ja poikkileikkaukseltaan soikeat; edestä katsottuna
kapeat ja sivulta leveät.
Välikämmenet: Hieman viistot alustaan nähden.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja hie-
man eturaajoja leveäasentoisemmat. Koiran seistessä vapaasti, istuinluun kärjestä
vedetyn pystysuoran linjan tulee kulkea kinnernivelen ja välijalan keskikohdan
etupuolelta.
Reidet: Lihaksikkaat, pitkät ja viistot.
Sääret: Pitkät, lihaksikkaat ja viistot. Polvi- ja kinnernivelet ovat hyvin kehittyneet,
leveät ja kuivat. Kulmausten tulee olla selvät.
Välijalat: Eivät pitkät, lähes pystysuorat. Kaikki nivelet ovat hyvin kulmautuneet.
KÄPÄLÄT: Kuivat, kapeat ja pitkulaisen soikion muotoiset ns. jäniksenkäpälät;
varpaat ovat kaarevat ja tiiviisti yhdessä; kynnet pitkät, voimakkaat ja maata kos-
kettavat.
LIIKKEET: Kun venäjänvinttikoira ei metsästä, sen tyypillinen ravi on pitkäaske-
lista, vaivatonta, hyvin joustavaa ja kepeää. Metsästäessään sen kiitävä laukka on
äärimmäisen nopeaa ja loikat erittäin pitkiä.

NAHKA: Joustava ja kimmoisa.
KARVAPEITE
KARVA: Silkkinen, pehmeä, taipuisa, laineikas tai lyhyitä, mutta ei koskaan pie-
niä, tiukkoja kiharoita muodostava. Päässä, korvissa ja raajoissa karva on satii-
nimaista (silkkistä, mutta raskaampaa), lyhyttä ja pinnanmyötäistä. Rungossa karva
on melko pitkää ja laineikasta; lapojen ja lantion alueella karva muodostaa hentoja
kiharoita, kyljissä ja reisissä karva on lyhyempää. Hapsut, housut ja hännän hapsu-
tus ovat pitkäkarvaisempia. Kaulassa karva on tiheää ja runsasta.
VÄRI: Kaikki väriyhdistelmät ovat sallittuja, mutta ei koskaan yhdistyneenä sini-
sen, suklaanruskean tai niiden eri sävyjen kanssa. Koira voi olla yksivärinen tai
läiskikäs. Hapsut, housut ja hännän hapsutus ovat huomattavasti perusväriä vaa-
leammat. Musta maski on tyypillinen hiilikkovärisille koirille.
KOKO JA PAINO
Toivottu säkäkorkeus urokset 75 - 85 cm

nartut 68 - 78 cm.
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Uroksilla säkäkorkeus on sama tai vain hieman suurempi kuin lantion korkein
kohta maasta mitattuna; nartuilla nämä korkeudet ovat yhtä suuret. Ylärajaa suu-
remmat säkäkorkeudet hyväksytään, mikäli tyypillinen rakenne säilyy.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin, erityisesti:
Hampaat:
• pienet tai epänormaalisti kuluneet; yhden P2-hampaan puuttuminen • P1- ja M3-
hampaden puutosta ei huomioida
Väri:
• perusväriin nähden samansävyiset täplät.
VAKAVAT VIRHEET:
Yleisvaikutelma:
• tanakka olemus; lyhyt runko
• raskas luusto, pyöreät luut
Pää:
• pehmeät kudokset
• tylppä kuono
• selvästi erottuvat otsapenger
• selvästi erottuvat poskikaaret
• ei havaittava niskakyhmy
Hampaat:
• yhden P3-hampaan, yhden alaleuan P4-hampaan, yhden yläleuan M1-hampaan
tai M2-hampaan puuttuminen
Silmät:
• syvällä sijaitsevat, keltaiset tai vaaleat silmät; viirusilmät (liian kapea silmäauk-
ko); näkyvä vilkkuluomi
Korvat:
• paksut, karkeat tai pyöreäkärkiset
Kaula:
• löysää kaulanahkaa
Selkä:
• notkoselkä, suora selkä uroksilla
Lantio:
• liian jyrkkä lantio
Vatsa:
• roikkuva vatsa tai riittämättömästi kuroutunut alalinja
Häntä:
• paksu tai koiran liikkuessa riippuva
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Eturaajat:
• liian avoin lavan ja olkavarren välinen kulmaus (pysty lapa)
• sisään- tai ulospäin kiertyneet kyynärpäät
• poikkileikkaukseltaan pyöreät kyynärvarret, muu kuin suora kyynärvarsi
• eteenpäin taipuva ranne (pukinjalka)
• liian viistot välikämmenet
Takaraajat:
• liikaa tai liian vähän kulmautuneet
• ahtaat tai leveäasentoiset kintereet
Käpälät:
• vähääkään leveät, pyöreät tai paksut; ns. kissankäpälät; litteät käpälät; harottavat
varpaat.
Karvapeite:
• väri: perusväristä poikkeavat täplät rungossa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
Hampaat:
• ylä- tai alapurenta
• vino leuka
• yhden etu- tai kulmahampaan puuttuminen; yhden raateluhampaan (P4 yläleuasta
tai M1 alaleuasta) puuttuminen, useamman kuin neljän minkä tahansa hampaan
puuttuminen
• asennoltaan virheellinen toinen tai kumpikin alakulmahammas, mikä suun ollessa
kiinni voi vaurioittaa yläikeniä tai kitalakea
Silmät:
• herasilmä
Häntä:
• korkkiruuvimainen häntä, häntämutka (yhteen kasvaneet nikamat), osittainkaan
typistetty häntä
Takaraajat:
• kannukset
Väri:
• suklaanruskea tai sininen väri.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


