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URUGUAYNCIMARRON 1/4
(CIMARRÓN URUGUAYO)
Alkuperämaa: Uruguay

KÄYTTÖTARKOITUS: Erinomainen karjan paimentaja, suurriistan metsästyk-
seen käytettävä koira ja vahti.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit,

molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.1 dogotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Uruguayncimarronin alkuperästä ei ole varmuutta.
Rodun tiedetään polveutuvan koirista, joita tuli maahan espanjalaisten ja portugali-
laisten valloittajien mukana. Uruguayhin jääneet villiintyneet koirat risteytyivät
keskenään. Luonnonvalinnan ansiosta vain sopeutuvimmat, vahvimmat ja nokke-
limmat yksilöt jäivät henkiin. Näin syntyi rotu uruguayncimarron.
Senaikaiset asukkaat tajusivat koirien arvon, he kesyttivät niitä ja alkoivat vähitel-
len käyttää niitä menestyksellä tilojensa vartijoina sekä apunaan päivittäisessä
työssään karjan parissa.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 10 : 11.
• Säkä ja lantio ovat samalla korkeudella.
• Mitattuna niskakyhmystä otsapenkereeseen kuono on hieman kalloa lyhyempi.
• Etäisyys maasta kyynärpäähän on sama kuin kyynärpäästä säkään.

YLEISVAIKUTELMA: Uruguayncimarron on keskikokoinen ja doggityyppinen,
se on vahva- ja tiivisrakenteinen sekä hyväluustoinen, lihaksikas ja ketterä.

Ryhmä: 2

FCI:n numero: 353
Hyväksytty 5.8.2015
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, älykäs ja erittäin rohkea.

PÄÄ
Kallo: Pituuttaan leveämpi. Niskakyhmy on hieman erottuva.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Suuri ja musta tai karvapeitteen väriin sopiva.
Kuono: Voimakas, keskileveä ja vain hieman kalloa lyhyempi.
Huulet: Ylähuuli peittää alahuulen olematta riippuva.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja voimakkaat. Hampaat ovat vahvat, suorassa
rivissä. Täysi hampaisto on toivottava, P1-hampaiden puuttumista ei oteta huomi-
oon. Leikkaava purenta ts. yläetuhampaat asettuvat tiiviisti alaetuhampaiden eteen,
hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Posket: Hyvin kehittyneet, eivät ulkonevat.
Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset; mikä tahansa karvapeitteen väriin
sointuva ruskean sävy, mitä tummempi sen parempi. Ilme on utelias. Silmäluomet
ovat tiiviit ja täysin pigmentoituneet.
Korvat: Keskikokoiset, eivät liian ylös- tai alaskiinnittyneet, kolmiomaiset ja riip-
puvat, eivät poskenmyötäiset eivätkä ruusukorvat. Rodun kotimaassa perinteisesti
typistetyt. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

KAULA: Vahva ja lihaksikas, ei kovin pitkä.

RUNKO
Ylälinja: Tasainen tai pieni painauma sään takana.
Säkä: Selvästi erottuva.
Lanne: Lyhyt, vahva ja hieman kaareva.
Lantio: Pitkähkö ja leveä, viistous noin 30° vaakatasoon nähden.
Rintakehä: Syvä, ainakin kyynärpäiden tasolle ulottuva, leveä ja hyvin kehittynyt.
Kyljet ovat selvästi kaarevat, mutta eivät tynnyrimäiset. Eturinta on hyvin kehitty-
nyt.

HÄNTÄ: Paksu, keskikorkealle kiinnittynyt ja kintereeseen ulottuva. Koiran olles-
sa rauhallinen hännän asento on matala, koiran liikkuessa häntä on vaakatasossa tai
hieman yläviistossa.

RAAJAT
ETURAAJAT: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Viistot.
Olkavarret: Lapojen pituiset.
Kyynärpäät: Eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvaluustoiset.
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Välikämmenet: Sivulta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat, varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja päkiät vahvat.
TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja voimakkaat, takaa katsottuna suorat ja yhden-
suuntaiset.
Reidet: Hyvin kehittyneet.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Vakaat ja keskipitkät.
Takakäpälät: Ns. kissankäpälät. Päkiät ovat voimakkaat.

LIIKKEET: Vaivattomat ja hyvin maatavoittavat. Hyvä eturaajan ulottuvuus ja
takaraajan työntö. Liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset, nopeu-
den lisääntyessä yksijälkiset.

NAHKA: Paksu ja joustava.

KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, sileää ja pinnanmyötäistä; kaksinkertainen karvapeite.
VÄRI: Juovikas tai kellertävä (fawn) kaikissa, myös sinertävissä sävyissä. Koiralla
voi olla maski. Kellertävä väri voi olla hiilikko (mustat karvankärjet). Valkoiset
merkit ovat sallittuja seuraavissa kohdissa: alaleuka, kaula, eturinta, vatsa ja raajo-
jen alaosa, ei kuitenkaan yli ranteen tai välijalan puolen välin.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 58-61 cm (sallittu +/- 2 cm:n poik-

keama)
nartut 55-58 cm (sallittu +/- 2 cm:n poik-
keama).

Paino: Urokset 38 – 45 kg
nartut 33 – 40 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

 voimakkaasti riippuvat suupielet
 runsaasti löysää kaulanalusnahkaa
 liian ulkonevat posket
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VAKAVAT VIRHEET:
 valkoiset merkit muissa kuin rotumääritelmän mainitsemissa kohdissa
 selvät poikkeamat tärkeissä mittasuhteissa
 epäselvä sukupuolileima
 säkäkorkeuden (poikkeama mukaan lukien) ylitys tai alitus
 laskeva selkälinja

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 selvästi virheellinen rotutyyppi
 ylä- tai alapurenta
 puuttuva kirsupigmentti
 pitkä karvapeite
 maksan -tai suklaanruskea karvapeite, ruskea pigmentti kirsussa ja limakalvoissa

ja vaaleat silmät juovikkailla ja kellertävillä koirilla
 muu kuin rotumääritelmässä mainittu väri

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

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


