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VERTĖ: Aušra Miškinytė, redagavo Rūta Peter. 

KILMĖ: Rusija. 

GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA:   
2001 m. kovo 13 d. 

PASKIRTIS: medžioklė vadovaujantis rega, bėgimo ir persekiojimo 
varžybos 

FCI KLASIFIKACIJA:        10 grupė. Kurtai 
1 skyrius. Ilgaplaukiai arba garbanotieji kurtai          
Neturi darbinės klasės 

TRUMPA KILMĖS ISTORIJA: Devynis šimtmečius rusų kurtas buvo 
neatsiejama Rusijos nacionalinės kultūros ir istorijos dalimi. XI amžiaus 
Prancūzijos kronikoje minima, kad atvykdama į Prancūziją tekėti už Henriko 
I, Kijevo Didžiojo kunigaikščio duktė Ana Jaroslavna atsivežė tris rusų 
kurtus. Juos veisė ir augino daugybė žymių žmonių, tarp jų carai ir poetai: 
Ivanas Rūstusis, Petras Didysis, Nikolajus II, Puškinas, Turgenjevas. 
Ypatingai svarbus veislės istorijoje buvo žymus, garsių veisėjų  Didžiojo 
Kunigaikščio Nikolajaus Nikolajevičiaus ir Dmitrijaus Valcevo įkurtas 
veislynas „Pešinskaja ochota“. Nuo 19a. pabaigos rusų ilgaplaukius kurtus 
pradėta auginti didžiuosiuose Europos ir Amerikos veislynuose. 

BENDRA IŠVAIZDA: aristokratiškos išvaizdos, didelis, lieknas, tačiau 
kartu ir tvirtas, šiek tiek “pailginto” formato šuo. Kalės paprastai būna 
ilgesnės už šunis. Stiprūs, tačiau ne stambūs, ganėtinai plokšti kaulai. 
Raumenys tvirti, gerai išsivystę, ypač šlaunų raumenys, tačiau raumenų 
reljefas ne itin ryškus. Svarbiausia – formos ir judesio harmonija. 

SVARBIOS PROPORCIJOS: 
• šunų ūgis ties ketera lygus ar vos didesnis už atstumą nuo aukščiausio 

kryžiaus taško iki žemės; 
• kalių šie du atstumai lygūs; 
• ūgis ties ketera turėtų šiek tiek mažesnis už kūno ilgį; 
• krūtinės gylis apytikriai lygus pusei ūgio ties ketera; 
• snukio ilgis nuo perėjimo tarp kaktos ir snukio iki nosies galiuko lygus ar 
šiek tiek didesnis už kaukolės ilgį nuo pakaušio iki perėjimo tarp kaktos ir 
snukio. 

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: kasdieniame gyvenime rusų 
ilgaplaukis kurtas yra ramus ir santūrus šuo, tačiau pamatęs žvėrį, jis greitai 
susijaudina. Žvilgsnis skvarbus, šuo mato labai toli. Reakcija staigi. 

GALVA: sausa, ilga, siaura, aristokratiška. Žiūrint iš šono, kaukolės ir snukio 
linija sudaro ilgą, vos išgaubtą liniją, o sagitalinė viršugalvio linija tiesi arba 
vos pasvirus ryškaus pakaušio gumburo link. Galva tokia elegantiška ir sausa, 
kad pro oda matomos pagrindinės kraujagyslės. 

VIRŠUGALVIS: 
Kaukolė: žiūrint iš viršaus - siaura, pailginto ovalo formos, žiūrint iš šono – 
beveik plokščia. 
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: labai nežymus. 

PRIEKINĖ GALVOS DALIS: 
Nosis: didelė, paslanki, lyginant su apatiniu žandikauliu – žymiai išsikišusi į 
priekį. 
Snukis: ilgas, užpildytas per visą ilgį, prie nosies išgaubtas. Snukio ilgis nuo 
perėjimo tarp kaktos ir snukio iki nosies galiuko lygus ar šiek tiek didesnis už 
kaukolės ilgį nuo pakaušio iki perėjimo tarp kaktos ir snukio. 
Lūpos: plonos, sausos, gerai prigludusios. Apvadėliai apie akis, lūpos ir nosis 
juodi nepriklausomai nuo kailio spalvos. 
Žandikauliai ir dantys: dantys balti, stiprūs, sukandimas žirkliškas arba 
repliškas. 
Akys: didelės, išraiškingos, tamsios riešuto arba tamsiai rudos spalvos, 
nežymiai iškilos, migdolo formos, tačiau ne siauros, įstrižos. 
Ausys: mažos, elastingos, paslankios, išaugusios aukščiau akių lygio ir 
nukreiptos atgal, beveik link sprando, ausų galiukai laikomi arti vienas kito 
arba nukreipti žemyn palei kaklą, o ausys prigludusios prie jo. Susidomėjus 
ausys pakyla ir nukreipiamos į šonus arba į priekį. Kartais viena ar abi ausys 
tampa stačios, kaip žirgo. 

KAKLAS: ilgas, lieknas, iš šonų suplokštėjęs, raumeningas, kiek lenktas, 
galva laikoma pakankamai žemai. 

KŪNAS: 
Ketera: neryški. 
Nugara: plati, raumeninga, plastiška, juosmuo ir kryžius sudaro lanką, šunų 
šis lankas ryškesnis. Aukščiausias tokio lanko taškas yra ties 1 ar 2 juosmens 
slanksteliu. 
Juosmuo: ilgas, ryškus, raumeningas, vidutiniškai platus. 
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Kryžius: ilgas, platus, truputį nuožulnus. Kryžiaus plotis, matuojamas tarp 
abiejų klubikaulių (aukščiausio dubens taško), turi būti ne mažesnis nei 8 cm. 
Krūtinė: skerspjūvis ovalo formos, nesiaura, tačiau ne platesnė už kryžių. 
Krūtinė gili, gana ilga, talpi, beveik siekianti alkūnių lygį. Menčių srityje 
plokštesnė, o netikrųjų šonkaulių, kurie yra trumpi, link tolygiai platėjanti. 
Todėl žiūrint iš šono, nuolydžio forma kinta. Šonkauliai ilgi, kiek išsišovę. 
Priekinė krūtinės dalis kiek iškilusi, lyginant su peties sąnarys. 
Pilvas: įtrauktas, apatinė profilio linija staigiai kyla pilvo link. 

UODEGA: pjautuvo ar kardo formos, išaugusi žemai, plona ir ilga. Pravesta 
tarp užpakalinių galūnių, ji turi siekti klubikaulius (aukščiausią dubens tašką) 
ir būti apaugusi tankiais plaukais. Šuniui stovint, uodega nuleista žemyn, o 
judant – pakelta, tačiau ne aukščiau nugaros linijos. 

GALŪNĖS 

PRIEKINĖS GALŪNĖS: 
Priekinės galūnės tvirtos, raumeningos, žiūrint iš priekio – visiškai tiesios ir 
lygiagrečios. Priekinių galūnių aukštis nuo žemės iki alkūnių lygus ar šiek 
tiek didesnis už pusę ūgio ties ketera. 
Mentės: ilgos ir nuožulnios. 
Žastai: vidutiniškai nuožulnūs. Jie yra vos ilgesni už mentes. Ryškus peties 
sąnario kampas. 
Alkūnės: lygiagrečios kūno vidurio linijai. 
Dilbiai: tvirti, ilgi, skerspjūvis ovalo formos. Žiūrint iš priekio – siauri, 
žiūrinti iš šono - platūs. 
Plaštakos: Kiek nuožulnios žemės atžvilgiu. 

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: žiūrint iš nugaros – tiesios, lygiagrečios, 
išaugusios kiek plačiau nei priekinės galūnės. Kai šuo stovi laisvai, nuo 
sėdynkaulio iškilimo (sėdmenų) vedama vertikali linija turi praeiti prieš 
kulno sąnario ir pado vidurį. 
Šlaunys: raumeningos, ilgos, įžambios. 
Blauzdos: ilgos, raumeningos, įžambios. Kelio bei kulno sąnariai gerai 
išsivystę, platūs, aiškiai išreikšti. Kampai turi būti aiškiai išreikšti. 
Padai: neilgi, beveik vertikalūs. 
Visų sąnarių kampai taisyklingi. 

LETENOS: tvarkingos, siauros, kiek ištęsto ovalo formos (vadinamoji 
„kiškio letenėlė“). Pirštai išlenkti, glaudžiai prigludę, nagai ilgi, stiprūs, 

siekiantys žemę. 

EISENA IR JUDESIAI: ne medžioklės metu tipiška rusų ilgaplaukio kurto 
eisena – plati risčia, kai atrodo, kad šuo juda be jokių pastangų, lanksčiai ir 
tvirtai atsispirdamas. Medžioklės metu – itin greitas šuoliavimas plačiais 
šuoliais. 

ODA: lanksti, elastinga. 

KAILIS 

PLAUKAI: šilkiniai, švelnūs ir lankstūs, banguoti ar krentantys trumpomis 
garbanomis. Galva, ausys ir galūnės apaugusios trumpais, glaudžiai 
prigludusiais atlasiniais (kiek sunkesniais už šilkinius) plaukais. Kūnas 
apaugęs pakankamai ilgais, banguotais plaukais. Ant menčių ir kryžiaus 
garbanos smulkesnės, šonkaulių ir šlaunų srityse plaukai trumpesni. Plaukai, 
kurie sudaro kirpčiukus ir „kelnes“ bei uodegos plaukai yra ilgesni. 

SPALVA: Bet kokie spalvų deriniai, išskyrus derinius su mėlyna, ruda 
(šokoladine) spalva ar jų vediniais. 
Visos minėtosios spalvos gali būti vienspalvės ar su dėmėmis. Kirpčiukai, 
„kelnės“ ir uodegos plaukai žymiai šviesesni už pagrindinę spalvą. Kai 
spalvos tamsios, būdinga juoda „kaukė“. 

DYDIS: 
Pageidautinas ūgis ties ketera:       šunys: 75-85 cm, 
                                                    kalės:            68-78 cm. 
Šunų ūgis ties ketera lygus ar kiek didesnis už aukštį nuo žemės iki 
aukščiausio kryžiaus taško. Kalių šie du aukščiai lygūs. Jei išlieka tipinė 
kūno forma, veislės atstovas gali būti didesnis nei didžiausio leistino ūgio. 

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

Bendra išvaizda: 
• pernelyg lengvas ar pernelyg sunkus sudėjimas; 
• kresnumas ar pernelyg ilgos kojos; 
• nepakankamas kaulingumas; 
• nepakankamai išvystyti raumenys. 
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Galva: 
• staigus perėjimas tarp kaktos ir snukio; 
• dėl pernelyg aukštos kaukolės aiškios pleišto formos galvos profilis; 
• plati kakta; 
• aiškiai išreikšti skruostikaulių lankai; 
• trumpas snukis; pernelyg siauras tarpuakis; 
• ryškūs antakių lankai. 

Dantys: 
• maži, nenormaliai nudilę. Vieno PM2 (antrojo prieškrūminio) danties 

nebuvimas; 
• Į PMl (pirmuosius prieškrūminius) ir M3 (trečiuosius krūminius) dėmesys 

nekreipiamas. 

Akys: 
• mažos, apvalios, šviesiai rudos spalvos akys. Siauros akys (pernelyg 

siauras plyšys tarp vokų); 
• pernelyg išsivystęs trečiasis vokas. 

Ausys: 
•   išaugusios žemai, nenukreiptos atgal. 

Kaklas: 
•   trumpas, aukštai iškeltas. 

Kūnas: 
• siaura nugara, įdubusi ties 10-uoju (11-uoju) krūtinės slanksteliu. Pernelyg 

išgaubta nugara; 
• trumpas, tiesus, siauras juosmuo; 
• siauras, trumpas, pernelyg nuožulnus kryžius; 
• siaura, plokščia, nepakankamai gili krūtinė. Krūtinkaulio linija žymiai 

aukščiau už alkūnių lygį; 
• tik truputį įtrauktas pilvas. 

Uodega:  
• išaugusi pernelyg aukštai ar pernelyg žemai, laikoma aukštai, uodegos 

galiukas užsiriečia lanku. Uodega nukarusi į šoną, apaugusi retais 
plaukais. Trumpa uodega. 

Priekinės galūnės: 
• mentės ir žastikaulio kampas pernelyg bukas; 
• alkūnės išsuktos į išorę ar pasuktos į vidų; 
• kreivoki dilbiai; 
• pernelyg trumpos, pernelyg įžambios ar pernelyg tiesios plaštakos; 
• pėdos kiek pasuktos į vidų ar į išorę. 

Užpakalinės galūnės: 
• pernelyg išreikšti ar pernelyg tiesūs kampai; 
• kulnai pernelyg suglausti ar išskėsti; 
• pėdos statomos pirštais į vidų. 

Pėdos: 
• kiek per plačios, šiek tiek apvalainos, mėsingos (storos) ar plokščios, 

išskėstais pirštais. 

Oda: 
• nepakankamai elastinga. 

Plaukai: 
• pilki, susivėlę. Kirpčiukų, „kelnių“ ir uodegos plaukai reti. Tiesūs plaukai, 

visas kūnas apaugęs smulkiai garbanotais plaukais. 

Spalva: 
• dėmės to paties atspalvio kaip pagrindinė spalva. 

YDOS: 
Bendra išvaizda : 
• itin lengvas ar grubus kūno sudėjimas; 
• trumpas liemuo; 
• sunki, grubi kaulų struktūra; 
• apvalūs kaulai. 

Galva:  
• nestandūs audiniai; 
• bukas snukis; 
• dantys: trūksta vieno PM3 (trečio prieškrūminio), vieno PM4 (ketvirto 

prieškrūmino) apatiniame žandikaulyje, vieno Ml (pirmo krūminio) 
viršutiniame žandikaulyje, vieno M2 (antro krūminio) danties. 
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Akys: įkritusios, geltonos spalvos. 
Ausys: storos, grubios, užapvalintais galiukais. 

Kaklas: 
• raukšlė ar nukarusi oda ties gerkle. Apvalaus skerspjūvio kaklas. 

Kūnas: 
• nugara: įlinkusi; tiesi (šunų); 
• kryžius: labai siauras, labai trumpas, pernelyg nuleistas („žąsies 

pasturgalis“); 
• krūtinė: priekinė dalis įdubusi, statinės formos šonkauliais, 
• pilvas: nukaręs. 

Uodega: 
• grubi, judesyje – nuleista. 

Priekinės galūnės: 
• žymūs nukrypimai nuo aprašytųjų normų, užlinkę riešai. 
• Apvalaus skerspjūvio dilbiai. 

Užpakalinės galūnės: 
•  žymūs nukrypimai nuo aprašytųjų normų. 

Pėdos: 
•  plačios, apvalios formos, „katės pėdos“, plokščios, išplėstais pirštais. 

Oda: 
• nukarusi. 

Kailis: 
• plaukai: kieti, šiurkštūs; 
• spalva: dėmės, kurių atspalvis yra kitoks nei pagrindinė spalva. 

YDOS, DĖL KURIŲ DISKVALIFIKUOJAMA: 
Elgesys ir temperamentas: 
• agresyvumas žmonėms. 
Dantys : 
• nesankanda arba perkanda; 
• nesimetriška sankanda; 

• trūksta vieno kandžio, vienos ilties, vieno krūminio danties 
(ketvirto prieškrūminio danties viršutiniame žandikaulyje, bet 
kokio krūminio danties apatiniame žandikaulyje), trūksta 
daugiau nei 4 dantų (bet kokių keturių dantų); 

• neteisinga vienos ar abiejų ilčių padėtis apatiniame 
žandikaulyje, dėl kurios, sukandus dantis, gali būti pažeistos 
viršutinės dantenos ar gomurys. 

Akys: 
• blyškios akys. 

Uodega: 
• kamščiatraukio formos, laužta uodega (pažeisti slanksteliai), (net ir iš 

dalies) nukirpta uodega. 

• pridėtiniai pirštai. 

Spalva: 
• ruda (šokoladinė), mėlyna. 

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