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VERTĖ: Aušra Miškinytė 

KILMĖS ŠALIS: Malis 

GLOBOJANTI ŠALIS: Prancūzija 

GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA: 
1994 m. rugpjūčio 22 d. 

PASKIRTIS: medžioklė vadovaujantis rega. Klajokliai laikė šį šunį ir dėl 
prestižo, ir kaip kompanioną.  

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

TRUMPA KILMĖS ISTORIJA: tai afro-azijietiško tipo 8 dešimtmetyje į 
Europą atkeliavęs Afrikos kurtas. Jis kilęs iš Nigerijos vidurio regiono bei, 
tarp kitų, Azavako slėnio. Šimtus metų šis šuo buvo Pietų Sacharos klajoklių 
kompanionas. 

BENDRA IŠVAIZDA: ypatingai ilgomis kojomis, elegantiškas Azavakas 
atrodo itin grakščiai. Jo kaulų struktūra ir raumenys aiškiai matomi per 
plonus ir sausus audinius (odą). Šis kurtas yra judrus šuo, kurio kūnas sudaro 
keturkampį ilgesnėmis vertikaliomis kraštinėmis.   

SVARBIOS PROPORCIJOS: 
- kūno ilgio ir ūgis ties ketera santykis 9:10. Šis santykis gali būti šiek tiek 

didesnis pas kales; 
- krūtinės gilumo ir ūgio ties ketera santykis apie 4:10; 
- snukio ilgio ir galvos ilgio santykis 1:2; 
- kaukolės pločio ir galvos ilgio santykis 4:10. 

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: greitas, atidus. Bendraudamas su 
nepažįstamais - prisilaikantis atstumo, santūrus ir net neprieinamas, tačiau su 
tais, kuriuos pripažįsta, gali būti švelnus ir atsidavęs. 

GALVA: ilga, grakšti, sausa, nuolaidi, kalto formos, pakankamai siaura, be 
išsikišimų. 

VIRŠUGALVIS: 
Kaukolė: beveik plokščia, šiek tiek ištęsta. Kaukolės plotis turi būti 
pastebimai mažesnis už pusę galvos ilgio. Kaukolės ir snukio viršutinių linijų 
kryptys dažnai yra šiek tiek nukrypstančios į priekį. Antakių lankai ir 
įdubimas kaukolės viduryje šiek tiek žymus. Kita vertus, pakaušis aiškiai 
iškilus ir pakaušio gumburas žymus.  
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: ne itin žymus. 

PRIEKINĖ GALVOS DALIS: 
Nosis: šnervės atviros. Nosis juodos arba rudos spalvos. 
Snukis: ilgas, tiesus, smailėjantis nosies link, be išsikišimų. 
Žandikauliai ir dantys: žandikauliai ilgi ir stiprūs. Sukandimas žirkliškas. 
Skruostai: plokšti. 
Akys: migdolo formos, pakankamai didelės, tamsios arba gintaro spalvos. 
Vokai turi pigmento. 
Ausys: išaugusios pakankamai aukštai. Švelnios, būtinai – kabančios ir 
plokščios, prie pagrindo ganėtinai plačios, prigludusios prie kaukolės, negali 
būti rožės žiedlapio formos. Forma trikampė, šiek tiek užapvalintais galiukais. 
Susidomėjus ausys ties pagrindu pakyla.  
KAKLAS: ilgas, grakštus, raumeningas ir šiek tiek išlenktas kaklas. Oda 
švelni, pagurklio nėra.  

KŪNAS: 
Nugaros linija: beveik tiesi, horizontali ar palengva aukštėjanti klubų link. 
Ketera: ganėtinai ryškiai išreikšta. 
Juosmuo: trumpas, plonas ir, dažnai, šiek tiek išlenktas. 
Klubikauliai: aiškiai matomi ir visuomet keteros aukštyje ar šiek tiek aukščiau 
už ją. 
Kryžius: nuožulnus, tačiau nuolydis neryškus. 
Priekinė krūtinės dalis: ne itin plati. 
Krūtinė: gerai išvystyto ilgio, gili, tačiau nesiekianti alkūnių lygio. Nėra itin 
plati, tačiau joje turi pakakti erdvės širdžiai, todėl krūtinkaulio sritis neturi 
staigiai siaurėti.  
Šonkauliai: ilgi, aiškiai matomi, tolygiai šiek tiek išgaubti žemyn link 
krūtinkaulio.  
Apatinė profilio linija: krūtinkaulio išgaubimas pabrėžtas ir tolygiai pereina į 
pilvą, kuris labai įtrauktas ties juosmens išgaubimu.  
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UODEGA: žemai išaugusi, ilga, plona, sausa ir smailėjanti. Apaugusi tokio 
pat tipo plaukais kaip ir kūnas. Ant uodegos galiuko – baltas šepetukas. 
Uodega paprastai nuleista, pakeltas tik pats galiukas, tačiau susidomėjus, ji 
gali būti laikoma aukščiau horizontalios linijos. 

GALŪNĖS 

PRIEKINĖS GALŪNĖS: 
Bendras vaizdas: galūnės ilgos, grakščios, statomos beveik visiškai 
vertikaliai, gerai išaugusios. 
Mentės: ilgos, sausos ir raumeningos, nedidelis nuožulnumas matomas tik 
žiūrint iš šono. Mentės ir žastikaulio kampas labai bukas (apie 130°).         
Priekinės letenos: apvalainos formos, su smulkiais ir tvirtai suglaustais 
pirštais. Pagalvėlės turi pigmento. 

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: 
Bendras vaizdas: ilgos ir sausos, visiškai vertikalios galūnės. 
Šlaunys: ilgos, aiškiais ir sausais raumenimis. Klubikaulio ir šlaunikaulio 
kampas labai bukas (apie 130°). 
Kelis: šlaunikaulio ir blauzdikaulio kampas labai bukas (apie 145°). 
Kulnas: kulno sąnarys ir kulnas yra tiesūs ir sausi, be pridėtinių pirštų. 
Užpakalinės letenos: apvalainos formos. Pagalvėlės turi pigmento. 

EISENA IR JUDESIAI: judesiai visuomet labai plastiški (lankstus kūnas) 
bei ypač veržlūs bėgant risčia ar einant žingsniu. Šuoliavimas labai 
energingas. Azavakas palieka lengvumo ir plastiškumo įspūdį. Judesiai yra 
pagrindinė veislės savybė.  

ODA: švelni, glaudžiai prigludusi prie viso kūno. 

KAILIS 

PLAUKAI: trumpi, švelnūs, pilvas plikas. 

SPALVA: gelsvai ruda, galūnės gali būti su dėmėmis. Leidžiami bet kokie 
atspalviai nuo šviesios smėlio spalvos iki tamsios geltonai rudos spalvos. Ant 
snukio gali būti juoda „kaukė“ arba jos nebūti, taip pat gali pasitaikyti balta 
dėmė. Be to, gali būti baltos spalvos žymė ant krūtinės ir baltas šepetukas ant 
uodegos galiuko. Ant kiekvienos galūnės privalo būti balta „kojinaitė“ ar bent 
balta juostelė. Leistina tigrinė spalva (su juoda). 

DYDIS IR SVORIS: 
Ūgis ties ketera: šunys: nuo 64 iki 74 cm.          
                   kalės: nuo 60 iki 70 cm.  
Svoris:               šunys: apie 20 - 25 kg.    
                kalės: apie 15-20 kg. 

TRŪKUMAI: bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti 
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiesiogiai 
proporcingai nukrypimo laipsniui:  
• bendra išvaizda – nerangumas; 
• pernelyg plati kaukolė; 
• pernelyg pabrėžtas perėjimas tarp kaktos ir snukio; 
• pernelyg ilgas kūnas; 
• klubikauliai yra gerokai žemiau keteros lygio; 
• žymus pigmento trūkumas ant nosies. 

YDOS: 
• nepakankamai išreikštas tipas (ypatingai rodanti neseniai vykusį 

kryžminimą su kita veisle); 
• žymus neatsitiktinis anatominis trūkumas; 
• negalia, jei ji yra ne įgyta; 
• bet kokios kitos akivaizdžios neatstatomos ydos; 
• perkanda ar nesankanda; 
• šviesios spalvos akys, t.y. plėšraus paukščio akys; 
• ties krūtinės pagrindu išgaubti šonkauliai, dėl kurių krūtinės forma 

tampa panaši į „smuiko dėklą“; 
• standarto neatitinkantis kailis; 
• šiurkštus ar pusiau ilgas kailis; 
• baltų žymių nebuvimas ant vienos ar kelių galūnių; 
• didesnis nei 3 cm nukrypimas nuo standarte numatyto dydžio;  
• baikštumas, pasidavimas panikai ar agresyvumas ir puolimas. 

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