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NORVIČSKÝ TERIÉR
(NORWICH TERRIER)
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKOVÁNÍ PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:

4. 11. 2008

ZAŘAZENÍ: Teriéři
KLASIFIKACE F.C.I. :

Skupina 3 - teriéři.
Sekce 2 - malí teriéři.
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED: Malý, nízký, bystrý psík, kompaktní a silný, dobré substance a kostry.
Jizvy získané v čestných bojích nemají být příliš penalizovány.
CHOVÁNÍ/POVAHA: Jeden z nejmenších teriérů. Je roztomilý, není hašteřivý, je ohromně
čilý, pevné konstituce. Veselý a nebojácný.
HLAVA
LEBEČNÍ ČÁST:
Mozkovna: Lehce okrouhlá, široká, dostatečné šířky mezi ušima.
Stop: Dobře vyznačen.
LÍCNÍ ČÁST:
Čenich: Klínovitého tvaru a silný (délka čenichu je asi o jednu třetinu menší než je vzdálenost od
týlu ke kořeni čenichu).
Pysky: Těsně přiléhající.
Čelisti/chrup: Čelisti dokonalé a silné. Zuby jsou poměrně velké a silné, s dokonalým
pravidelným nůžkovým skusem, tzn. že řezáky horní čelisti těsně překrývají řezáky spodní čelisti
a jsou kolmo zasazeny v čelisti.
Oči: Malé, oválného tvaru, tmavé, plné bystrého a ostražitého výrazu.
Uši: Vztyčené, posazené široce na vrcholu lebky. Středně velké, na konci zašpičatělé. Je-li pes
vzrušen, jsou uši úplně vztyčené, je-li pes v klidu, mohou být složeny vzadu.
KRK: Silný, dostatečné délky, přiměřeně ke správnému celkovému vzhledu. Krk přechází
plynule v dobře stavěné plece.
TRUP:
Hřbet: Krátký, kompaktní. Hřbetní linie rovná.
Bedra: Krátká.
Hrudník: Dlouhý a dobře klenutý. Dobré hloubky.
OCAS: kupírování dříve volitelné.
a) Ocas kupírován na střední délku. Nasazen na úrovni rovné hřbetní linie, nesen vztyčeně.
b) Ocas ne příliš dlouhý, odpovídající celkově vyváženému vzhledu psa, u kořene silný, směrem

ke špičce ocasu se zužující. Má být co nejrovnější. Je nesen vesele, ne však přehnaně, a je
plynulým pokračováním rovné hřbetní linie.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Krátké, silné, rovné.
Lokty: Přiléhající těsně k tělu.
Nadprstí: Pevná, kolmá.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Široké, silné a svalnaté.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Hlezna: Nízko položená, jsou zdrojem hnací síly.
TLAPKY: Kulaté, kočičího tvaru s dobrými nášlapnými polštářky. V pohybu i v postoji
směřující přímo kupředu.
POHYB: V pohybu směřují tlapky hrudních končetin přímo vpřed, pánevní končetiny je sledují.
Hlezna jsou rovnoběžná a pružná, tak aby byly vidět při chůzi nášlapné polštářky.
OSRSTĚNÍ:
SRST: Tvrdá, drátovitá, rovná, těsně přiléhající k tělu s hustou podsadou. Delší a hrubší srst na
krku tvoří rámec obličeje.
Srst na hlavě a uších je krátká a hladká s výjimkou ne příliš mocného vousu a obočí.
BARVA: Všechny odstíny červené, pšeničné barvy, zbarvení černé s pálením nebo „grizzly“.
Bílé znaky nebo skvrny jsou nežádoucí.
VELIKOST:
Ideální výška v kohoutku činí 25-26 cm (10 palců).
VADY: Jakoukoli odchylku od výše uvedených požadavků je nutno považovat za vadu, jejíž
závažnost musí být posouzena v přesném poměru s jejím stupněm a jejím vlivem 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 mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

