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KILMĖS ŠALIS : Didžioji Britanija 

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

PASKIRTIS: bėgimo varžybos. 

FCI KLASIFIKAVIMAS:  10 grupė. Kurtai 
3 skyrius. Trumpaplaukiai kurtai              
Neturi darbinės klasės 

IŠVAIZDA: raumeningumo, stiprumo, elegancijos ir grakštumo derinys. 
Kūnas pritaikytas greitam bėgimui ir darbui. Derėtų vengti bet kokių 
pernelyg stipriai išreikštų formų. 

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: idealus draugas. Itin lengvai 
prisitaikantis namuose, tinka sportui. Švelnus, prieraišus, ramaus būdo. 

GALVA 

VIRŠUGALVIS: 
Kaukolė: ilga ir smaili, plokščia viršutine linija, smailėjanti snukio link, 
tarp akių pakankamai plati.  
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: ne itin ryškus. 

PRIEKINĖ GALVOS DALIS: 
Nosis: juoda, jei kailio spalva mėlyna – gali būti melsva, jei kailio spalva 
smėlinė – gali būti tokios pat spalvos, jei kailio spalva balta ar su dėmėmis 
– gali būti marga.  
Žandikauliai ir dantys: žandikauliai stiprūs, galingi ir aiškiai apibrėžti, 
sankanda žirkliška, t.y. viršutiniai dantys glaudžiai apima apatinius dantis ir 
yra statmeni žandikauliams.  
Akys: ovalios, šviesios, akių išraiška labai gyva. 
Ausys: rožės žiedlapio formos, mažos ir plonos. 

KAKLAS: ilgas, raumeningas, elegantiškai išlenktas. 

KŪNAS: 
Nugara: plati, tvirta, ištęsta, aiškiai išreikšta arka virš juosmens, tačiau 
nekuprota.  

Juosmuo: atrodo stiprus ir galingas. 
Krūtinė: labai gili, daug erdvės širdžiai, krūtinkaulis gilus, aiškiai apibrėžtas. 
Šonkauliai aiškiai matomi, raumeningi ties nugara. 
UODEGA: be karčių. Ilga, smailėjanti, judant švelniai užriesta, tačiau ne 
aukščiau nugaros linijos.  

GALŪNĖS 
PRIEKINĖS GALŪNĖS: priekinės kojos tiesios ir statmenos, pastatytos ne 
pernelyg plačiai. 
Mentės: nuožulnios ir raumeningos, siekiančios stuburo viršų, kur yra aiškiai 
išreikštos. 
Alkūnės: tiesiai po kūnu. 
Čiurnos: stiprios, lengvai spyruokliuojančios. 
UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: stiprios. Šuo stovėdamas turi apimti pakankamai 
didelį paviršiaus plotą ir gebėti stipriai atsispirti. 
Šlaunys: plačios. 
Kelio sąnariai: pakankamai sulenkti. 
Blauzdos: gerai išsivysčiusios. 
Kulnai: pakankamai nuleisti. 
PĖDOS: labai grakščios, pirštai gerai atskirti vienas nuo kito, krumpliai arkos 
formos, letenos plonos ir stiprios. 
EISENA IR JUDESIAI: laisvi, užpakalinės kojos pritraukiamos giliai po 
kūnu, kad galėtų gerai atsispirti. Priekinės kojos statomos toli į priekį pažeme, 
judesiai pirmyn ir atgal tolygus. Bendras judesys turi atrodyti natūraliai, kojos 
nekeliamos aukštai, žingsnis ne trumpas ar smulkus.   
KAILIS: 
PLAUKAS: švelnus, trumpas, prigludęs.  
SPALVA: bet kokia spalva ar jų deriniai. 
DYDIS: 
Ūgis ties ketera: šunys 47-51 cm (18,5 - 20 colių). 
Kalės 44-47 cm (17,5- 18,5 colių). 

TRŪKUMAI: bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti 
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiesiogiai 
proporcingai nukrypimo laipsniui. 

ELIMINUOJANČIOS YDOS: per daug bailus ir agresyvus. 

PASTABA: Patinai privalo turėti dvi akivaizdžiai normaliai išsivysčiusias 
sėklides, visiškai nusileidusias į kapšelį.
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