Мопс
Автор: Администратор

FCI номер на стандарта 253 от 01.07.2009г.
Произход: Великобритания
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 26.03.2009 г.
Предназначение на породата: Компаньон.
Класификация по FCI:
Група 9 - Компаньони и игривки
Секция 11 - Малки молосоиди
Без работни изпитания.

Общ вид: Определено квадратно и набито, така да се каже "много в малко", изразяващо
се в компактен формат с добри пропорции и здрава мускулатура.

Поведение и темперамент: Много очарователно, благородно и интелигентно.
Глава: Голяма, кръгла, не ябълковидна.
Черепна област:
Череп: Без вдлъбнатини. Ясно дефинирани гънки.
Лицева област:
Носна гъба: Добре отворени ноздри.
Муцуна: Къса, затъпена, квадратна, но не чипа.
Челюсти/Зъби: Лека прогения. Крива уста, видими зъби или език са силно нежелани.
Широка долна челюст с резци почти в права линия.
Очи: Тъмни, много големи, кълбовидни по форма, с меко и внимателно изражение,
много сияещо, а при възбуда, изпълнено с огън.
Уши: Тънки, малки, меки като черно кадифе. Два типа - "тип роза" - малки, капковидни
уши завити нагоре и назад, откривайки вътрешната част на ухото. "Тип бутон" - уши
слабо прегънати напред, с върх плътно прилепнал на черепа, покривайки отверстието
на ухото, и близкостоящ до окото. Предпочита се втория тип.
Шия: Леко засводена, приличаща на гребен, силна, дебела с достатъчна дължина, че да
носи главата високомерно.
Тяло: Късо и набито.
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Гръб: Равна горна линия, нито шарановидна, нито потопена.
Гърди: Широк гръден кош, добре оребрен.
Опашка: Високо поставена, навита, толкова плътно прилегнала върху бедрото, колкото
е възможно. Двойно навита опашка е силно нежелана.
Крайници:
Преден крайници: Крайниците са много силни, прави, с умерена дължина, и добре
стоящи под тялото.
Плешки: Доста разлети.
Задни крайници: Крайниците са много силни, с умерена дължина, добре стоящи под
тялото, прави и паралелни, когато се гледат отзад.
Колене: Добре сгънати в коленете.
Лапи: Нито толкова дълги, като лапи на заек, нито толкова кръгли, като лапи на котка;
добре разделени пръсти; черни нокти.
Походка и движение: Погледнати отпред, предните крайници трябва да се повдигат и
падат строго под раменете, лапите сочат напред, без да са завъртени нито навътре,
нито навън. При задните картината е аналогична. Предните крайници се изнасят силно
напред със свободни движения на задните крайници и добро използване на коленете.
Леко клатушкане на задницата е типично за походката.
Космена покривка:
Косъм: Фин, гладък, мек, къс и лъскав, никога груб, нито вълнист.
Цвят: Сребрист, оранжеворозов, светлобежов или черен. Всеки от тях е ясно
определен, за да има пълен контраст между основния цвят, трасировката (черни линии
простиращи се от тила до опашката) и маската.
Ясно определени петна: муцуната или маската, ушите, бенките по гърдите, петното като
отпечатък от палец или ромб на челото и трасировката са с възможно най-черен цвят.
Тегло:
Идеално тегло 6.3 - 8.1 кг.
Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да
се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.
Всяко куче с ясно изразени физически или поведенчески аномалии ще бъде
дисквалифицирано.
Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати
в скротума.
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