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(WHIPPET)
Alkuperämaa: Iso-Britannia

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Kilpajuoksija
Ryhmä 10 vinttikoirat.
Alaryhmä 3 lyhytkarvaiset vinttikoirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen yhdistelmä lihasvoimaa ja vahvuutta,
jaloutta ja siroja ääriviivoja. Nopea ja suorituskykyinen. Kaikkea liioittelua tulee
välttää.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ihanteellinen seuralainen. Kotioloihin ja
urheilulliseen ympäristöön hyvin sopeutuva. Lempeä, kiintyvä ja tasapainoinen.
PÄÄ
Kallo: Pitkä, kuiva ja tasainen, kuonoa kohden kapeneva, silmien välistä melko
leveä.
Otsapenger: Loiva.
Kirsu: Musta, sinisillä koirilla sinertävä, maksanruskeilla maksanruskea, isabellan
ja kermanvärisillä sekä muilla haalistuneen värisillä koirilla minkä tahansa värinen
paitsi vaaleanpunainen. Vain valkoisilla ja kirjavilla koirilla sallitaan laikullinen
ns. perhoskirsu, joka ei kuitenkaan saa olla täysin pigmentitön.
Leuat /hampaat /purenta: Leuat ovat vahvat, voimakkaat ja hyvinmuodostuneet.
Täydellinen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa ja ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Silmät: Soikeat ja kirkkaat; ilme on hyvin valpas.
Korvat: Pienet ja hienorakenteiset ruusukorvat.
KAULA: Pitkä, lihaksikas ja tyylikkäästi kaareutuva.
RUNKO
Ylälinja: Kaareutuu kauniisti lanteen kohdalla, selkä ei kuitenkaan ole köyry.
Selkä: Leveä, lihaksikas, kiinteä ja verraten pitkä.
Lanne: Ilmentää voimaa ja vahvuutta.
Rintakehä: Erittäin syvä, jossa paljon tilaa sydämelle; eturinta on syvä ja selväpiirteinen, kylkiluut selvästi kaareutuvat ja selän kohdalla lihaksikkaat.
Vatsalinja: Selvästi kuroutunut.
HÄNTÄ: Ei hapsuinen; pitkä ja kärkeä kohti oheneva,. Koiran liikkuessa häntä on
loivasti kaartuva, mutta ei nouse selkälinjan yläpuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat ja pystyt; etuosa ei ole liian leveä.
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat, lapaluut ulottuvat selvästi erottuvina selkärangan
tasolle.
Kyynärpäät: Hyvin rungon alle asettuneet.
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Ranteet: Vahvat ja hieman joustavat.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat vahvat. Koira peittää paljon alaa seistessään.
Reidet: Kauttaaltaan leveät.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.

Sääret: Hyvin kehittyneet.
Kintereet: Matalat.
KÄPÄLÄT: Hyvin sirot; varpaat ovat hyvin kaareutuvat ja tasaväliset; päkiät paksut ja vahvat.
LIIKKEET: Täysin vapaat liikkeet. Sivulta katsottuna askel on pitkä ja vaivaton
ylälinjan pysyessä vakaana. Eturaajat liikkuvat matalalla pitkälle eteen, takaraajat
liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Liikkeet eivät
saa olla jäykät, korkea-askeliset, lyhyet eivätkä sipsuttavat. Ne ovat edestä ja takaa
vakaat ja yhdensuuntaiset.
KARVAPEITE
KARVA: Hienolaatuista, lyhyttä ja tiivistä.
VÄRI: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 47 - 51 cm (18,5 – 20 tuumaa)
nartut 44 - 47 cm (17,5 – 18,5 tuumaa)
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen sekä vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

