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GREYHOUND (ANGLICKÝ CHRT)
(GREYHOUND)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.
VYUŽITÍ:

dostihový pes.

KLASIFIKACE DLE F.C.I.:

Skupina
10
chrti
Sekce 3
krátkosrstí chrti
Bez zkoušek z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: silně stavěný, velký s velkorysými proporcemi, silného osvalení a
symetrických tvarů, s dlouhým krkem a hlavou, velmi dobře uložených plecí, hlubokým hrudníkem,
prostorným trupem, klenutými bedry, silnými pánevními končetinami, rovnými a rovnoběžnými
běhy a tlapami, pružnými končetinami, které mimořádně podtrhují jeho charakteristický elegantní
typ a přednosti.
CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: mimořádně odolný a vytrvalý. Povaha inteligentní, přátelská,
oddaná a vyrovnaná.
HLAVA: dlouhá, střední šířky.
LEBEČNÍ ČÁST:
Mozkovna: plochá.
Stop: mírný.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Tlama: silné čelisti, dobře formované.
Čelisti/zuby: silné čelisti s dokonalý, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní zuby
těsně přesahují spodní zuby a jsou posazeny kolmo v čelistech.
Oči: bystré, inteligentní, oválné a šikmo uložené. Přednostně tmavé.
Uši: malé, růžicovité, jemné textury.
KRK: dlouhý a svalnatý, elegantně klenutý, dobře přecházející v plece.
TRUP:
Hřbet: poměrně dlouhý, široký a silný.
Bedra: silná, mírně klenutá.
Hrudník: hluboký a prostorný, poskytující dostatek prostoru pro srdce. Žebra hluboká, dobře klenutá
a dosahující daleko dozadu.
Slabiny: dobře vtažené.
OCAS: dlouhý, nasazený poměrně nízko, silný u kořene, zužující se ke špičce, nesen nízko, mírně
zahnutý.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny dlouhé a rovné, kosti dobré substance a kvality. Lokty,
nadprstí a prsty nejsou vtočeny dovnitř ani vytočeny ven.
Plece: šikmé, dobře dozadu uložené, svalnaté, aniž by byly příliš těžké, nahoře úzce postavené a
jasně odsazené.
Lokty: volně pohyblivé a dobře postavené pod plecemi.
Nadprstí: středně dlouhá, lehce pružící.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Trup a pánevní končetiny mohutné velikosti a dobře spojeny; v postoji
umožňují psovi pokrýt odpovídající prostor.
Stehna a lýtka: široká a svalnatá, vykazující velkou sílu při pohybu vpřed.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: nízko postavená, nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.
TLAPY: střední délky, s kompaktními, dobře klenutými prsty a silnými polštářky.
POHYB: Rovný, nízko vedený, daleko dosahující, volný dlouhý krok, umožňující psovi pohybovat
se velkou rychlostí. Pánevní končetiny dosahují daleko pod tělo a zajišťují tak velkou hnací sílu za
pohybu.
OSRSTĚNÍ
SRST: jemná a přiléhající.
BARVA: černá, bílá, červená, modrá, světle žlutohnědá, pískové barvy, žíhaná a všechny tyto barvy
v kombinaci s bílou.
VELIKOST: Ideální kohoutková výška: psi 71 – 76 cm (28-30 palců); feny 68 – 71 cm (27-28
palců).
VADY: Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být hodnoceny jako vady a závažnost
hodnocení vady musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
Pozn.: všichni psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně spuštěná v šourku.

