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(SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ) 
Alkuperämaa: Slovakia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Seisoja 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 7 kanakoirat 
  Alaryhmä 1 mannermaiset kanakoirat 
  Käyttökoetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA:  Keskivahva käyttökoira, joka on kuitenkin linjoiltaan 
jalo. Karvapeitteen perusväriä sanotaan ”harmaaksi” ja karvanlaatu on karhea. 
Koiran tulee olla hyväkuntoinen ja kyetä työskentelyyn aukealla, metsässä ja ve-
dessä. Erityisesti laukauksen jälkeen sen tulee etsiä ja noutaa haavoittunut riista. Se 
on tottelevainen ja helppo kouluttaa. On olennaista ja toivottavaa, että koira on 
vankkarakenteinen, mutta ei raskas. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 
uroksilla 10:9 ja nartuilla 10:8. 
 
PÄÄ:  Riittävän pitkä, kuiva, ilman nahkapoimuja, sopusuhtainen runkoon nähden. 
Kallo: Suorakaiteen muotoinen, kulmakaarien tulee olla korostuneet, otsauurre on 
näkyvä. Niskakyhmy tuntuu koskettaessa. 
Otsapenger: Kohtalaisen viisto (noin 45°). 
Kirsu: Suuri, väriltään tumma; sieraimet ovat suuret. 
Kuono: Suunnilleen kallon pituinen, riittävän syvä ja leveä. Kuononselkä on suora 
Huulet: Kohtalaisen kehittyneet, tiiviisti sulkeutuvat ja väriltään tummat. 
 

 

Ryhmä: 7 
 

FCI:n numero: 320 
Hyväksytty: FCI 24.7.1996 
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Leuat / hampaat: Alaleuka on vahva ja hampaat hyvin kehittyneet. Leikkaava pu-
renta. 
Silmät: Mantelinmuotoiset, normaalisti silmäkuoppaan asettuneet ja meripihkan 
väriset. Pennuilla ja nuorilla koirilla silmät voivat olla sinertävät (taivaansiniset). 
Ilme on älykäs. Silmäluomet ovat tummat. 
Korvat: Riippuvat, suhteellisen pitkät, silmien tason yläpuolelle kiinnittyneet, ty-
vestään paksut ja kärjestään pyöristyneet. 
 
KAULA:  Keskipitkä, kuiva, poimuton, lihaksikas ja korkea-asentoinen.  
 
RUNKO:  Koira on hyvärakenteinen ja melko kookas. 
Ylälinja: Selkä on suora, kaula ja pää korkea-asentoiset. 
Säkä: Korostunut ja kauniisti selkälinjaan liittyvä. 
Selkä: Vaakasuora, lihaksikas, kiinteä ja hyvin vähän takaosaa kohti laskeva. 
Lantio: Leveä ja riittävän pitkä, ei takakorkea eikä luisu. 
Rintakehä: Riittävän pitkä ja leveä, soikea ja suhteessa koko runkoon, kyynärpäi-
den tasolle ulottuva. Kylkiluut ovat selvästi kaarevat ja eturinta hyvin kehittynyt. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kohtalaisesti. 
 
HÄNTÄ:  Kohtalaisen vahva ja melko ylös kiinnittynyt; koiran ollessa rauhallinen 
häntä riippuu alaspäin, työskentelevän koiran häntä on asennoltaan vaakasuora. 
Häntä on kauttaaltaan karvoittunut, mutta ei harjamainen. Häntä typistetään puo-
leen pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat kauttaaltaan hyvin kehittyneet ja edestä sekä sivul-
ta katsottuna pystysuorat. 
Lavat: Hyvin kehittyneet ja lihaksikkaat. Lapaluut ovat viistot. Lavan ja olkavarren 
välinen kulmaus on 110°. 
Kyynärpäät: Kulmaus on 135°. 
Kyynärvarret: Pystysuorat; lihaksisto on kuiva ja erottuva. 
Ranteet: Lähes pystysuorat. 
Välikämmenet: Vahvat, melko lyhyet ja lähes pystysuorat. 
Etukäpälät: Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet. 
Kynnet ja päkiät ovat tummat. Kannukset tulee poistaa. (Huom. Suomessa typis-
tyskielto.) 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat sivulta katsottuna hyvin kulmautuneet ja takaa 
katsottuna yhdensuuntaiset. 
 



 

 

KARKEAKARVAINEN SLOVAKIANSEISOJA       3/4 
 
Reidet:, Leveät ja lihaksikkaat, riittävän pitkät. Lantion ja reiden välinen kulmaus 
on 80 - 85°. 
Sääret: Leveät ja lihaksikkaat, riittävän pitkät. 
Polvet: Polvikulma on 125 - 130°. 
Kintereet: Kulmaus on 125 - 135º. 
Välijalat: Lähes pystysuorat. 
Takakäpälät: Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet. 
Kynnet ja päkiät ovat tummat. Kannukset tulee poistaa.  (Huom. Suomessa typis-
tyskielto.) 
 
LIIKKEET:  Tasapainoiset ja eloisat. Aukealla työskennellessään koira laukkaa. 
 
NAHKA:  Keskipaksu, joustava, poimuton ja väriltään harmaa. 
 
KARVAPEITE  
Karva: Aluskarva: lyhyttä ja tiheää; kesällä se tavallisesti irtoaa. Peitinkarva noin 4 
cm pitkää, karheaa, suoraa ja sileää. Kuonon alaosassa karva on pitempää ja peh-
meämpää muodostaen viikset. Silmien yläpuolella karva on korostuneempaa ja 
hieman harottavaa. Otsassa ja niskakyhmyssä karva on lyhyttä ja karheaa, korvissa 
lyhyttä ja pehmeää. Häntä on kauttaaltaan karvoittunut. 
Väri: Pohjaväri on rusehtavan harmaa, jossa on vaihtelevan sävyisiä vivahteita ja 
siinä voi olla valkoiset merkit raajoissa ja rinnassa. Väri voi myös olla harmaa 
suurin tai pienin laikuin. Myös pienipilkkuisuus on sallittu. 
 
KOKO JA PAINO  
Säkäkorkeus:  Urokset 62 - 68 cm   
 Nartut 57 - 64 cm 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
VAKAVAT VIRHEET:   
• rotumääritelmään nähden liian suuri tai liian pieni koko  
• liian vaalea, lähes valkoinen väri  
• raskas yleisvaikutelma ilman jaloutta  
• liian voimakas pää  
• köyry selkä  
• liian pitkät tai liian paksut korvat  
• liian pitkä, silkkinen tai liian lyhyt karvapeite, viiksien puuttuminen 



 

 

KARKEAKARVAINEN SLOVAKIANSEISOJA       4/4 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
 
• vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen  
• muu perusväri kuin rotumääritelmän kuvaama harmaa  
• kaikki anatomiset virheet kuten ylä- ja alapurenta, sisään- tai ulospäin kierty-

neet silmäluomet (entropium tai ektropium), raajojen virheasennot 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


