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WELSH CORGI CARDIGAN
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Paimen- ja seurakoira.
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Vankka, sitkeä, liikkuvainen ja kestävä. Korkeuteensa
nähden pitkärunkoinen. Häntä kettumaisen tuuhea, rungon kanssa samassa linjassa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuono- ja kallo-osan pituuksien suhde on 3:5.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Valpas, aktiivinen ja älykäs. Varma, ei arka
tai hyökkäävä.
PÄÄ: Pää muodoltaan ja vaikutelmaltaan kettumainen.
Kallo: Leveä ja litteä korvien välistä ja kapenee silmiä kohti. Otsa hieman kupera.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Musta, hieman ulkoneva, ei tylppä.
Kuono-osa: Kapenee kohtuullisesti kirsua kohti.
Leuat / hampaat: Vahvat hampaat. Leikkaava purenta ts. yläetuhampaat peittävät
tiiviisti alaetuhampaat ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Alaleuka selväpiirteinen ja voimakas, mutta ei esiin työntyvä.
Silmät: Keskikokoiset, kirkkaat, ilme ystävällinen ja valpas. Silmät melko kaukana
toisistaan, silmäkulmat selvästi erottuvat. Väriltään mieluiten tummat tai karvapeitteen väriin sointuvat, silmäluomien reunat tummat. Ainoastaan blue merle (sinimarmori)-värisillä sallittu vaaleansiniset, siniset tai sinipilkulliset silmät, toinen tai
molemmat.
Korvat: Pystyt, suurehkot koiran kokoon nähden. Kärjistään hieman pyöristyneet,
tyvestä kohtuullisen leveät, n. 8 cm etäisyydellä toisistaan. Korvien kärjet ovat
hieman leveämmällä kuin kirsun kärjestä silmien keskikohdan kautta vedetty suora
linja. Korvat niin taakse sijoittuneet, että koira voi vetää ne tiiviisti niskaa vasten.
KAULA: Lihaksikas, hyvin kehittynyt ja kokonaisuuteen nähden sopusuhtainen.
Niska liittyy sulavasti viistoihin lapoihin.
RUNKO: Melko pitkä ja vahva.
Selkälinja: Vaakasuora.
Lanne: Vyötärö selvästi erottuva.
Rintakehä: Selvästi esiin työntyvä eturinta. Kohtuullisen leveä rintakehä on syvä,
kylkiluut selvästi kaareutuvat.
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HÄNTÄ: Muistuttaa ketun häntää, selkälinjan jatkeeksi kiinnittynyt ja kohtuullisen pitkä ulottuen maahan tai melkein maahan saakka. Koiran seistessä hännän
asento on matala, liikkuessa häntä saa nousta hieman selkälinjaa korkeammalle,
mutta ei saa kiertyä selän päälle.
RAAJAT: Vahva luusto. Raajat lyhyet, mutta maavara on selvä.
ETURAAJAT:
Lavat: Viistot, noin 90 kulmassa olkavarteen nähden; lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Hieman kaartuvat myötäillen rintakehää.
Etukäpälät: Hieman ulospäin kääntyneet. Pyöreät, tiiviit, melko suuret. Voimakkaat päkiät.
TAKARAAJAT: Lyhyet ja vahvat, hyvin kulmautuneet, lihaksikkaat reidet ja
sääret. Luusto vankka aina käpäliin saakka.
Välijalat: Koiran seistessä sekä sivulta että takaa katsottuna pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta eivät käänny ulospäin.
LIIKKEET: Vapaat ja tarmokkaat. Kyynärpäät tiiviit, vapaasti liikkuvat, eivät
löysät. Eturaajojen askel on pitkä mutta ei liian korkea, eturaajat liikkyvat hyvässä
rytmissä voimakkaasti työntävien takaraajojen kanssa.
KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä tai keskipitkää, kovaa ja säänkestävää, mieluiten suoraa. Tiheä
pohjavilla.
VÄRI: Sallitut värit: sinimarmoroitu (blue merle), juovikas, punainen, soopeli ja
kolmivärinen joko juovikkain tai punaruskein merkein. Kaikissa väreissä voi esiintyä tyypilliset valkoiset merkit päässä, kaulassa, rinnassa, rungon alapuolella, raajoissa, käpälissä ja hännänpäässä. Valkoinen ei saisi olla vallitseva väri rungossa
tai päässä, silmänympärykset eivät koskaan saa olla valkoiset. Kirsun ja silmäluomien reunojen tulee olla mustat. Maksanväri ja laimentuneet (dilute) värit ovat
erittäin ei-toivottuja.
KOKO JA PAINO:
Ihannesäkäkorkeus: 30 cm.
Painon tulee olla suhteessa kokoon. Sopusuhtaisuus on tärkeintä.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla on oltava kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

