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FARAONŲ ŠUO
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Ausys: išaugusios vidutiniškai aukštai; susidomėjus pakeltos, labai paslankios,
prie pagrindo plačios, plonos ir didelės.

KILMĖS ŠALIS: Malta
GLOBOJANTI ŠALIS: Didžioji Britanija.

KAKLAS: ilgas, sausas, raumeningas ir šiek tiek išlenktas. Aiški priekinė
kaklo linija.

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

KŪNAS: lankstus, beveik tiesia nugaros viršutine linija. Kūno ilgis nuo
krūtinės iki šlaunikaulio šiek tiek ilgesnis už ūgį ties ketera.
Kryžius: lengvas nuolydis nuo kryžiaus iki uodegos pagrindo.
Krūtinė: gili, platėjanti link apačios iki alkūnių, šonkauliai pakankamai toli
vienas nuo kito.
Pilvas: vidutiniškai įtrauktas.

PASKIRTIS: budrus ir veržlus medžiotojas, besivadovaujantis uosle ir rega
bei (šiek tiek) klausa (esant nedideliam nuotoliui).
FCI KLASIFIKACIJA:

5 grupė
Špicai ir primityvieji tipai
6 skyrius Primityvusis tipas
Neturi darbinės klasės

UODEGA: vidutiniame aukštyje, pakankamai stora ties pagrindu, toliau
smailėjanti (botago formos), ramybės būsenoje siekianti šiek tiek žemiau
kulkšnių. Judant laikoma aukštai ir užriesta. Uodega neturi būti pabrukta tarp
kojų. Nepageidautina susukta uodega.

BENDRA IŠVAIZDA: vidutinio dydžio, taurios išvaizdos, aiškiai
apibrėžtomis linijomis. Grakštus, tačiau tuo pat metu galingas. Labai greitas,
lengvai judantis ir budrios išraiškos.

GALŪNĖS
ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: budrus, inteligentiškas, draugiškas,
atsidavęs ir žaismingas.

PRIEKINĖS GALŪNĖS: tiesios ir lygiagrečios.
Mentės: stiprios, ilgos ir gerai atloštos.
Alkūnės: tiesiai po kūnu.
Čiurnos: stiprios.

GALVA: snukio dalis kiek ilgesnė už kaukolę. Kaukolės viršus lygiagretus
snukio linijai, žiūrint iš šono ir iš viršaus galva atrodo buko pleišto formos.
VIRŠUGALVIS:
Kaukolė: ilga, sausa ir dailiomis linijomis.
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: neryškus.

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: stiprios ir raumeningos. Žiūrint iš nugaros,
kojos lygiagrečios.
Keliai: vidutiniškai sulenkti.
Blauzdos: gerai išsivysčiusios.

PRIEKINĖ GALVOS DALIS:
Nosis: tik kūno spalvos, sutampantis su kailio spalva.
Žandikauliai ir dantys: stiprūs žandikauliai su tvirtais dantimis. Žirkliška
sankanda, t.y. viršutiniai dantys glaudžiai apima apatinius dantis ir yra
statmeni žandikauliams.
Akys: gintaro spalvos, sutampančios su kailio spalva; ovalios, nei
išsprogusios, nei įkritusios, žvilgsnis skvarbus ir protingas.

PĖDOS: stiprios, gražiai išgaubtos ir tvirtos, neiškreiptos nei į vidų, nei į
išorę. Pagalvėlės pakankamai išpūstos. Pridėtiniai pirštai gali būti pašalinti.
ŽINGSNIS IR JUDESIAI: laisvi ir plaukiantys; galva laikoma pakankamai
aukštai, žingsnis platus atrodytų be jokių akivaizdžių pastangų. Kojos ir pėdos
turi judėti viena linija su kūnu; itin nepageidautinas pėdų kreipimas į šonus ar
aukštas kojų kėlimas („jojimo žingsnis“).
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KAILIS
PLAUKAS: trumpas ir blizgantis, besikeičiantis nuo švelnaus ir prigludusio
iki šiurkštoko; nesudaro karčių.
SPALVA: gelsvai ruda arba tamsiai gelsvai ruda su baltomis dėmėmis
leidžiama tokiais atvejais: labai pageidautinas baltas uodegos galiukas, balta
dėmė ant krūtinės (vadinamoji “žvaigždutė”), baltos dėmės ant pirštų. Leistina
plona balta linija per snukio vidurį. Balti taškai ar dėmės kitose vietose
nepageidautinos.
ŪGIS: šunys: idealus ūgis 56 cm (22-25 coliai = 56-63,5 cm),
kalės: idealus ūgis 53 cm (21-24 coliai = 53-61 cm).
TRŪKUMAI: bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiesiogiai
proporcingai nukrypimo laipsniui.
PASTABA: Patinai privalo turėti dvi akivaizdžiai normaliai išsivysčiusias
sėklides, visiškai nusileidusias į kapšelį.
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