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(CURLY COATED RETRIEVER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Noutaja.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
alaryhmä 1 noutajat
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Voimakas, ryhdikäs ja tyylikäs. Tunnusomainen karvapeite.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs, rauhallinen ja luotettava. Rohkea,
ystävällinen, itsevarma ja itsenäinen. Saattaa vaikuttaa pidättyväiseltä.
PÄÄ: Sekä sivusta että edestä katsottuna kiilamainen ja suhteessa rungon kokoon.
Kallo: Kuono ja kallo ovat samanpituiset. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Mustilla yksilöillä musta ja maksanruskeilla ruskea.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat; täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen
leikkaava purenta, ts. ylähampaat ovat tiiviisti alahampaiden etupuolella; hampaat
ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

KIHARAKARVAINEN NOUTAJA

2/3

Silmät: Suuret, soikeat ja vinoasentoiset, eivät ulkonevat. Silmät ovat mustilla
yksilöillä tummanruskeat ja maksanruskeilla sävyltään karvapeitteen väriin sointuvat.
Korvat: Melko pienet, hieman silmien tason yläpuolelle kiinnittyneet, päänmyötäiset ja pienten kiharoiden peitossa.
KAULA: Voimakas, hieman kaartuva, keskipitkä, kuiva ja sulavasti viistoihin
lapoihin liittyvä.
RUNKO:
Ylälinja: Vahva ja suora.
Lanne: Lyhyt, syvä ja voimakas.
Rintakehä: Syvä, poikkileikkaukseltaan soikea ja kyynärpäiden tasolle ulottuva.
Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet ja pitkälle taakse ulottuvat. Eturinta on havaittavissa.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja kohoaa vain hieman.
HÄNTÄ: Laskeutuu loivasti ylälinjan jatkeena. Koiran liikkuessa häntä on suora
ja selkälinjan tasolla. Häntä ulottuu suunnilleen kintereisiin.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat ja hyvin rungon alle sijoittuneet.
Lavat: Hyvin viistot, lihaksikkaat.
Olkavarret: Olkavarsi ja lapaluu ovat suunnilleen yhtä pitkät.
Välikämmenet: Vahvat.
Etukäpälät: Pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat selvästi kaareutuneet.
TAKARAAJAT: Voimakkaat ja lihaksikkaat.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Kintereet: Matalat ja hyvin kulmautuneet.
Takakäpälät: Pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat selvästi kaareutuneet.
LIIKKEET: Vaivattomat. Voimakkaassa ravissa on hyvä ulottuvuus ja takatyöntö. Raajojen liikkeet ovat yhdensuuntaiset; vauhdin lisääntyessä raajat lähenevät
toisiaan.
KARVAPEITE
Karva: Rungon karvapeite muodostuu lukuisista lähellä ihoa olevista pienistä,
tiiviistä, selvästi erottuvista ja tiukoista kiharoista, joita on niskakyhmystä hännän
kärkeen; ei pohjavillaa eikä paljaita alueita. Muualla karvapeite on sileää.
Väri: Musta tai maksanruskea.
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Urokset 69 cm
Nartut 64 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
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.

