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KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästävä ja kiinniottava koira, joka metsästää näkönsä avulla. Myös hajuaisti on erittäin hyvä. Rodun yksilöt soveltuvat erityisen hyvin
maasto- ja ratajuoksuun etenkin pitkillä matkoilla. Erittäin hyvä seuralainen ja
luotettava vahtikoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 10 vinttikoirat
Alaryhmä 3 lyhytkarvaiset vinttikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Unkarinvinttikoira on alkukantainen metsästyskoirarotu. Arkeologiset pääkallolöydöt todistavat, että se polveutuu ajalta, jolloin
unkarilaiset valloittivat asuinalueensa. Rotuun risteytettiin eri vinttikoirarotuja
1800-luvulla nopeuden kasvattamiseksi.
YLEISVAIKUTELMA: Voimaa uhkuva ja tyylikäs. Luusto ja lihaksisto ovat
hyvin kehittyneet.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Kuonon pituus on noin puolet pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Väsymätön, kestävä, nopea, karaistunut ja
vastustuskykyinen. Erinomainen ratajuoksija; monilla matkoilla englanninvinttikoiraa nopeampi. Luonteeltaan maltillinen, älykäs, uskollinen ja varautunut, ei
kuitenkaan arka. Valpas, ei aggressiivinen eikä vihainen; silti suojeluvaisto ihmistä, hänen taloaan ja omaisuuttaan kohtaan on korostunut.
PÄÄ: Ylhäältä ja sivulta katsottuna melko leveäkantaisen kartion muotoinen.
KALLO-OSA: Leveä ja kohtuullisen voimakas. Otsa on melko leveä.
OTSAPENGER: Korostunut.
KIRSU: Melko suuri ja hyvin pigmentoitunut. Sieraimet ovat suuret ja avoimet.
KUONO-OSA: Voimakas ja pitkänomainen, ei kuitenkaan liian suippo.
HUULET: Tiiviisti sulkeutuvat, tiukat ja hyvin pigmentoituneet.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat ja vahvat. Hyvin
kehittynyt, vahva ja hammaskaavion mukainen, täysihampainen leikkaava purenta.
POSKET: Voimakkaat ja lihaksikkaat.
SILMÄT: Keskikokoiset ja tummat, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat.
Ilme on eloisa ja älykäs.
KORVAT: Melko suuret ja paksut, keskikorkealle kiinnittyneet ja hyväasentoiset,
niskaa kohti taittuneet ruusukorvat. Koiran ollessa tarkkaavainen korvat nousevat
pystyyn. Raskaammat korvat ovat kevyitä toivotummat. Jatkuvasti pystyssä olevat
korvat ovat virhe.
KAULA: Keskipitkä, kuitenkin tyylikäs, kuiva, lihaksikas ja poimuton.
RUNKO
SÄKÄ: Hyvin kehittynyt, lihaksikas ja pitkä.
SELKÄ: Leveä, suora, kiinteä ja erittäin lihaksikas.
LANNE: Melko leveä, suora ja voimakaslihaksinen.
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LANTIO: Leveä, hieman laskeva ja vahvalihaksinen.
RINTAKEHÄ: Syvä ja voimakkaasti kaareutunut antaen tilaa suurille keuhkoille
ja sydämelle. Kylkiluut ovat selvästi kaarevat ja pitkälle taakse ulottuvat.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on kohtuullisesti kohoava.
HÄNTÄ: Vahva, paksu ja keskikorkealle kiinnittynyt; vain kohtuullisesti oheneva
ja hieman kaareutunut, ulottuu kintereisiin. Hännän alapuolella on jäykkää karvaa.
Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu kohtisuoraan alaspäin, liikkeessä se voi
nousta selkälinjan tasolle.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat voimakkaat ja jänteikkäät. Ne ovat edestä
ja sivulta katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
LAVAT: Kohtuullisen viistot, liikkuvaiset, lihaksikkaat ja pitkät.
OLKAVARRET: Pitkät, lihaksikkaat ja hieman viistot.
KYYNÄRPÄÄT: Joustavasti rintakehän myötäiset, liikkuvaiset, eivät sisääneivätkä ulospäin kiertyneet.
KYYNÄRVARRET: Pitkät, suorat, vahvaluustoiset ja lihaksiltaan kuivat.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja pystyt.
RANTEET: Leveät ja voimakkaat.
KÄPÄLÄT: Melko suuret ja pitkänomaiset. Päkiät ovat voimakkaat, kynnet voimakkaat ja lyhyeksi leikatut.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat hyvin, eivät kuitenkaan liioitellusti kulmautuneet, voimakaslihaksiset, vahvaluustoiset ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
REIDET: Voimakaslihaksiset; lihakset ovat melko pitkänomaiset.
POLVET: Keskivoimakkaasti kulmautuneet, voimakkaat, eivät sisään- eivätkä
ulospäin kiertyneet.
SÄÄRET: Pitkät ja kuivalihaksiset.
KINTEREET: Voimakkaat, vahvat ja matalat.
VÄLIJALAT: Takaa katsottuna sekä seistessä että liikkeessä yhdensuuntaiset.
KÄPÄLÄT: Melko suuret ja hieman pitkänomaiset. Päkiät ja kynnet ovat voimakkaat.
LIIKKEET: Ravi on maatavoittavaa ja joustavaa. Raajat liikkuvat edestä ja takaa
katsottuna yhdensuuntaisesti.
NAHKA: Melko paksua ja kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäistä, ei poimuja eikä
löysää kaulanahkaa.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, tiheää, karkeaa ja pinnanmyötäistä. Tiheää aluskarvaa voi talvella kehittyä melko runsaasti.
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VÄRI: Kaikki vinttikoirilla tunnetut värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, lukuunottamatta hylkäävissä virheissä mainittuja.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 65 – 70 cm ja nartuilla 62 – 67
cm. Senttimetreissä mitattu säkäkorkeus ei ole yhtä tärkeä kuin mittasuhteiden
tasapaino.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Epätyypillinen päänmuoto
 Ylä- ala- tai ristipurenta
 Yhden tai useamman etu- tai kulmahampaan, välihampaan P2 – 4 tai poskihampaan M1 – 2 puuttuminen, useamman kuin kahden P1:en puuttuminen,
(M3:ia ei oteta huomioon)
 Sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium ja ektropium)
 Väreistä sininen, sini-valkoinen, ruskea, sudenharmaa sekä musta parkinruskein
merkein ja kolmivärisyys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

