FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert I — B 6530 THUIN (Belg.)

FCI standartas Nr. 158 / 03.06.1998 / EN

GREIHAUNDAS
(Greyhound)
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VERTĖ: Aušra Miškinytė
KILMĖS ŠALIS: Didžioji Britanija.

Krūtinė: gili ir erdvi, kad joje pakaktų vietos širdžiai. Šonkauliai gilūs,
pakankamai toli vienas nuo kito ir nukreipti atgal.
Šonai: pakankamai įtraukti.

GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA:
1987 m. birželio 24 d.

UODEGA: ilga, išaugusi pakankamai žemai, ties pagrindu stipri, plonėjanti
link galiuko, laikoma žemai, kiek užriesta.

PASKIRTIS: medžioklė, vadovaujantis rega.

GALŪNĖS

FCI KLASIFIKACIJA:

PRIEKINĖS GALŪNĖS: ilgos ir tiesios, kaulingos. Alkūnės, plaštakos ir
pirštai neišsukti nei į vidų, nei į išorę.
Mentės: nuožulnios, nukreiptos atgal, raumeningos, tačiau neapkrautos,
siauros ir aiškiai išreikštu viršumi.
Alkūnės: laisvos, tiesiai po mentėmis.
Plaštakos: vidutinio ilgio, kiek atloštos.

10 grupė. Kurtai
3 skyrius. Trumpaplaukiai kurtai
Neturi darbinės klasės

BENDRA IŠVAIZDA: tvirtai suręstas, tiesus, proporcingas, stipriais
raumenimis, simetriškos formos šuo, kuriam būdinga ilga galva ir kaklas,
sausos, gražiai nuolaidžios mentės, gili krūtinė, galingas kūnas, išgaubtas
juosmuo, stiprūs kulnai, tvirtos kojos ir pėdos, lanksčios, veislės tipą ir kokybę
pabrėžiančios galūnės.

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: kūnas ir užpakalinės galūnės itin proporcingos ir
taisyklingai sujungtos, stovint suteikia galimybę apimti didelį plotą.
Šlaunys ir blauzdos: plačios ir raumeningos, leidžiančios stipriai atsispirti.
Kelio sąnariai: taisyklingais kampais.
Kulnai: pakankamai nuleisti, neišsukti nei į vidų, nei į išorę.

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: labai ištvermingas ir kantrus.
Protingas, švelnus, prieraišus ir ramus.

PĖDOS: vidutinio ilgio, kompaktiškais, išgaubtais pirštais ir stipriomis
pagalvėlėmis.

GALVA: ilga, vidutinio pločio.
VIRŠUGALVIS:
Kaukolė: plokščia.
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: neryškus.

EISENA IR JUDESIAI: tiesūs, kojos nekeliamos aukštai, žingsniai laisvi,
suteikiantys galimybę greitai judant apimti didelį plotą. Užpakalinės galūnės
siekia giliai po kūnu, jomis stipriai atsispiriama.

PRIEKINĖ GALVOS DALIS:
Snukis: galingi ir gerai sukasti žandikauliai..
Žandikauliai ir dantys: stiprūs žandikauliai, gerai išsivystęs ir taisyklingas
žirkliškas sukandimas, t.y. viršutiniai dantys glaudžiai apima apatinius dantis ir
yra statmeni žandikauliams ir sudaro keturkampį su žandikauliais.
Akys: šviesios, protingos, ovalo formos, įžambios. Pageidautina – tamsios.
Ausys: mažos, rožės žiedlapio formos, plonos.

KAILIS
PLAUKAI: švelnūs ir prigludę.
SPALVA: juoda, balta, rauda, mėlyna, tigrinė, gelsvai ruda, marga ar bet kokia
jų su baltomis dėmėmis.

KAKLAS: ilgas ir raumeningas, elegantiškai išgaubtas, taisyklingai įaugęs į
pečius.

DYDIS: idealus dydis: šunų 71-76 cm (28-30 colių); kalių 68-71 cm (27-28
colių).

KŪNAS:
Nugara: pakankamai ilga, plati ir keturkampė.
Juosmuo: stiprus, kiek išlenktas.
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TRŪKUMAI: Bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiksliai
proporcingai nukrypimo laipsniui.
PASTABA: Patinai privalo turėti dvi akivaizdžiai normaliai išsivysčiusias
sėklides, visiškai nusileidusias į kapšelį.
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