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

FCI standartas Nr. 162 / 14. 05. 2007 / EN

VIPETAS
(Whippet)
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Figure 1
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library

Ši iliustracija nebūtinai atvaizduoja tobulą veislės egzempliorių.
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ORIGIN : Great Britain.

KILMĖS ŠALIS : Didžioji Britanija

PATRONAGE : FCI.

PATRONAŽAS : FCI.

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD :
06.03.07.

GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA: 2007 m.
birželio 03 d.
PASKIRTIS: Lenktynių šuo.

UTILIZATION : Racing dog.

FCI KLASIFIKAVIMAS:
10 grupė. Kurtai
3 skyrius. Trumpaplaukiai kurtai
Nėra darbinių savybių bandymų.

CLASSIFICATION F.C.I. :
Group 10 Sighthounds.
Section 3 Short-haired Sighthounds.
Without working trial.

IŠVAIZDA: Subalansuotas raumenų galios ir stiprumo bei elegancijos ir linijų
grakštumo derinys. Kūnas pritaikytas greičiui ir darbui. Derėtų vengti bet kokių
perdėtai išreikštų formų.

GENERAL APPEARANCE : Balanced combination of muscular power and
strength with elegance and grace of outline. Built for speed and work. All
forms of exaggeration should be avoided.

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

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : An ideal companion. Highly adaptable
in domestic and sporting surroundings. Gentle, affectionate, even disposition.

GALVA

HEAD

KAUKOLĖS SRITIS:
Kaukolė: ilga ir sausa, plokščia viršutine linija, smailėjanti snukio link, tarp akių
pakankamai plati.
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: nežymiai išreikštas.

CRANIAL REGION :
Skull : Long and lean, flat on top, tapering to muzzle, rather wide between the
eyes.
top : Slight.

PRIEKINĖ GALVOS DALIS:
Nosis: Juoda. Mėlynos spalvos šunims leidžiama melsva spalva. Kepenų (rudos)
spalvos šunims leidžiama kepenų spalvos (ruda) nosis. Izabelos, smėlinės bei kitų
silpno pigmento spalvų šunims leidžiama bet kokia nosies spalva išskyrus rožinę.
Tik baltos ar dėmėtos spalvų šunims leidžiama „peteliškės“ (dėmėta) nosis, tačiau
jokiu būdu negali būti visiškai be pigmento.
Žandikauliai ir dantys: žandikauliai stiprūs, galingi ir aiškiai apibrėžti, tobula žirkliška
sankanda, t.y. viršutiniai dantys glaudžiai apima apatinius dantis ir yra statmeni
žandikauliams.
Akys: ovalios, ryškios, akių išraiška labai gyva.
Ausys: rožės žiedlapio formos, mažos ir plonos.

FACIAL REGION :
Nose : Black. In blues a bluish colour. In livers a liver nose. In isabel,
creams or other diluted coat colours any colour except pink. Only in
whites or parti-coloured a butterfly nose is permissible but not a
completely unpigmented nose.
Jaws/Teeth : Jaws strong, powerful and clean cut with a perfect scissor bite,
i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the
jaws.
Eyes : Oval, bright, expression very alert.
Ears : Rose shaped, small, fine in texture.

KAKLAS: ilgas, raumeningas, elegantiškai išlenktas.

NECK : Long, muscular, elegantly arched.
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BODY :
Topline: Showing a graceful arch over loin but the dog is not humped.
Back : Broad, well muscled, firm, somewhat long.
Loin : Giving impression of strength and power.
Chest : Very deep with plenty of heart room, brisket deep, well defined. Ribs
well sprung, muscled on back.
Belly : With definite tuck up.

KŪNAS:
Viršaus linija: demonstruojanti grakštų išlinkimą virš juosmens, tačiau šuo nekupruotas.
Nugara: plati, raumeninga, tvirta, ganėtinai ilga.
Juosmuo: sudaro stiprybės ir galios įspūdį..
Krūtinė: labai gili su daug erdvės širdžiai, krūtinkaulis gilus, gerai išreikštas. Šonkauliai
gerai išlenkti, raumeningi ties nugara.
Pilvas: stipriai įtraukas.

TAIL : No feathering. Long, tapering, when in action carried in a delicate
curve but not higher than the level of the back.

UODEGA: be karčių. Ilga, smailėjanti, judant švelniai užriesta, tačiau ne aukščiau
nugaros linijos.

LIMBS

GALŪNĖS

FOREQUARTERS : Forelegs straight and upright, front not too wide.
Shoulders : Oblique and muscular; blades carried up to top of spine, where
they are clearly defined.
Elbows : Set well under body.
Pasterns : Strong with slight spring.

PRIEKINĖS GALŪNĖS: priekinės kojos tiesios ir statmenos, priekis neturi atrodyti
pernelyg platus.
Mentės: įstrižos ir raumeningos, siekiančios stuburo viršų, kur yra aiškiai išreikštos.
Alkūnės: esančios tiesiai po kūnu.
Čiurnos: stiprios, lengvai spyruokliuojančios.

HINDQUARTERS : Strong. Dog able to stand over a lot of ground.
Thighs : Broad across.
Stifles : Well bent.
Second thighs : Well developed.
Hocks : Well let down.

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: stiprios. Stovėdamas šuo dengia didelį paviršiaus plotą.
Šlaunys: plačios.
Kelio sąnariai: su gerai išreikštu sulenkimo kampu.
Blauzdos: gerai išsivysčiusios.
Kulnai: žemai išsidėstę.

FEET : Very neat, well split up between toes, knuckles well arched, pads thick
and strong.

PĖDOS: labai grakščios, pirštai gerai atskirti vienas nuo kito, krumpliai arkos formos,
letenos plonos ir stiprios.

GAIT / MOVEMENT : Perfectly free action. In profile should move with
a long easy stride, maintaining the topline.

EISENA IR JUDESIAI: absoliučiai laisvi judesiai. Žiūrint iš šono judesys turi
pasižymėti ilgais laisvais žingsniais, išlaikant viršaus liniją.

The forelegs should be thrown well forward and low over the ground,
hindlegs should come well under the body giving great and powerful
drive. General movement not to be stilted, high stepping, short or mincing.
True coming and going.

Priekinės kojos turi būti išmetamos toli į priekį ir beveik prie pat žemės, užpakalinės
kojos judant pritraukiamos giliai po kūnu, sąlygodami stiprų ir galingą atsispyrimą.
Bendras judesys turi atrodyti natūraliai, negalimas aukštas, trumpas, smulkių žingsnelių
žingsnis. Lygiagretus judesys žiūrint iš priekio ir iš galo.

COAT

KAILIS:

HAIR : Fine, short, close in texture.

PLAUKAS: švelnus, trumpas, prigludęs.

COLOUR : Any colour or mixture of colours.

SPALVA: bet kokia spalva ar jų deriniai.
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SIZE :
Height at the withers : Dogs 47-51 cm (18 1/2 - 20 ins).
Bitches 44-47 cm (17 1/2 - 18 1/2 ins).

DYDIS:
Ūgis ties ketera: šunys 47-51 cm (18,5 - 20 colių).
Kalės 44-47 cm (17,5- 18,5 colių).

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a
fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in
exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the
dog.

TRŪKUMAI: bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų bruožų turi būti
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas nustatomas tiesiogiai proporcingai
nukrypimo laipsniui ir jo poveikiui šuns sveikatai ir gerovei.
DISKVALIFIKUOJANČIOS YDOS: agresyvus arba per daug
bailus.

ELIMINATING FAULTS :
• Aggressive or overly shy.

Bet kuris šuo, demonstruojantis neabejotinus fizinius ar elgesio
nukrypimus, turi būti diskvalifikuotas.

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be
disqualified.

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

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully
descended into the scrotum.
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