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SEJLHAMSKÝ TERIÉR
SEALYHAM TERRIER
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE
STANDARDU: 29.10.2003.

PŮVODNÍHO

PLATNÉHO

VYUŽITÍ: Teriér.
KLASIFIKACE F.C.I.:

Skupina 3 teriéři.
Sekce 2
nízkonozí teriéři
Bez pracovních zkoušek.

CELKOVÝ VZHLED: Uvolněně se pohybující, aktivní a
vyvážený pes s velkou substancí v malém měřítku. Celkový
formát obdélníkový, nikoli kvadratický.
CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: Houževnatý, hravý a dovedný.
Ostražitý a nebojácný, avšak přátelský.
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Mírně klenutá a mezi ušima široká.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá.
Tlama: Hranaté čelisti se silným stiskem, mocné a dlouhé.
Čelisti / zuby: Zuby rovnoměrné a silné, špičáky do sebe řádně
zapadají a vzhledem k velikosti psa jsou dlouhé. Čelisti jsou

silné s pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní
zuby těsně překrývají zuby spodní a jsou kolmo vsazené do
čelistí.
Líce: Lícní kosti nejsou vystouplé.
Oči: Tmavé, správně vsazené, kulaté, středně veliké. Tmavé,
pigmentované okraje očí jsou preferovány, nepigmentované jsou
tolerovány.
Uši: Středně veliké, na špičce mírně zaoblené, nesené po
stranách lící.
KRK: Poměrně dlouhý, silný a svalnatý na dobře uložených
ramenech.
TRUP: Středně dlouhé, pružný.
Hřbet: Rovný.
Hrudník: Široký a hluboký, mezi hrudními končetinami
sestupující hluboko dolů.
Žebra: Dobře klenutá.
OCAS: Obvykle se kupíruje.
Kupírovaný: Středně dlouhý. Silný s kulatou špičkou. Nasazen
v prodloužení horní linie a nesen vztyčený. Končetiny by měly
za nasazením ocasu vyčnívat.
Nekupírovaný: Středně dlouhý ocas dokreslující celkovou
harmonii vzhledu psa. Silný u kořene a zužující se ke špičce
ocasu. Ideálně je nesen vztyčený, ale ne přehnaně nad hřbetem a
bez zatočení nebo zakroucení. Končetiny by měly za nasazením
ocasu vyčnívat.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Běhy krátké, silné a pokud možno co
nejvíce rovné, v souladu s náležitě hlubokým hrudníkem.

Plece: Vrchol ramenního kloubu je v jedné linii s loktem.
Loket: Loket by měl těsně přiléhat ke stěně hrudníku.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Vzhledem k velikosti
pozoruhodně silné.
Stehna: Hluboká a svalnatá.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: Silná, dobře zaúhlená a navzájem rovnoběžná.

psa

TLAPY: Okrouhlé, kočičí, s tlustými polštářky. Tlapky směřují
přímo vpřed.
CHODY/POHYB: Čilý, rázný, s vydatným posunem.
OSRSTĚNÍ
SRST: Dlouhá, tvrdá a drátovitá krycí srst s podsadou odolnou
proti vlivům počasí.
BARVA: Všechny odstíny bílé nebo bílá s citrónovými,
hnědými, modrými či jezevčími strakatými znaky na hlavě a
uších. Příliš velké množství černé barvy a intenzivní tečkování
je nežádoucí.
VELIKOST A HMOTNOST:
Výška v kohoutku by neměla přesahovat 31 cm (12").
Ideální hmotnost:
Psi přibližně:
: 9 kg (20 lbs),
Feny přibližně:
: 8,2 kg (18 lbs).
Hlavními měřítky je všeobecný soulad, celková vyváženost, typ
a substance.
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí
posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném

poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový
zdravotní stav a pohodu psa
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně
projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Pozn.: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá
varlata, nacházející se zcela v šourku.

