Английски пойнтер
Автор: Администратор

FCI номер на стандарта: 1/07.09.1998 г.
Произход: Великобритания
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 24.06.1987 г.
Предназначение на породата: Куче, работещо със стойка.
Класификация по FCI:
Група 7 - Кучета, работещи със стойка
Секция 2 - Британски и ирландски кучета, работещи със стойка, пойнтери и сетери
Подсекция 1 - Пойнтер
С работни изпитания.

Общ вид: Съразмерно и добре развито във всяко едно отношение куче. Основните
очертания са последователност от елегантни криви. Здраво на външен вид, но гъвкаво.

Поведение и темперамент: Аристократично. Будно, създаващо впечатление за сила,
издръжливост и бързина. По природа със спокоен нрав.
Глава:
Черепна област:
Череп: Със средна ширина, в пропорция с дължината на муцуната. Ясно изразена
окципитална кост.
Стоп: Ясно изразен.
Лицева област:
Носна гъба: Тъмна, но може да е по-светла в случаи на лимонено с бяло оцветени
кучета. Ноздрите са широки, меки и влажни.
Муцуна: До известна степен вдлъбната, краят и е на равнището на ноздрите, с леко
“чиниевиден” изглед.
Устни: Добре развити, меки.
Челюст и зъби: Челюстите са силни, с перфектна, симетрична и пълна ножична
захапка, т.е. горните резци срещат долните в много тесен контакт и са разположени
перпендикулярно на челюстите.
Бузи: Скулите не са изпъкнали.
Очи: На равно разстояние от тила и носната гъба, със сияйно и добродушно изражение.
Очите са с цвят на лешник, в съответствие с цвета на козината. Нито изпъкнали, нито
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широко отворени, нито гледащи под нивото на носа. Очните ръбове са тъмни, но може
да са по-светли в случаите на лимонено и бяло оцветени кучета.
Уши: С тънка кожа, сравнително високо поставени, висящи, прилегнали по главата,
умерено дълги, леко заострени в краищата си.
Шия: Дълга, мускулеста, леко засводена, изчистено скачена към раменете и без
увиснала кожа по гушата.
Тяло:
Поясница: Силно замускулена и леко сводеста. Къс кръст.
Гърди: Толкова широки, колкото е необходимо за да се осигури достатъчно
пространство за сърцето. Разположени ниско, на нивото на лактите. Ребрата са добре
извити и се простират доста назад, постепенно стеснявайки се към поясницата.
Опашка: Със средна дължина, дебела в основата си, изтъняваща към върха. Опашката
е добре покрита с гъсти косми. Кучето я държи на нивото на гърба, без да я извива
нагоре. При движение, опашката трябва да се размахва в страни.
Крайници:
Предни крайници:
Предните крайници са прави и солидни, с доста овални кости, със силни и видими
сухожилията отзад.
Плешки: Дълги, скосени и добре разлети назад.
Китки: Изравнени с предната част на крайниците и оформят лека изпъкналост от
вътрешната им страна.
Метакарпуси: Доста дълги, силни и гъвкави. Леко наклонени.
Задни крайници:
Много мускулести.
Ханш: Костите на ханша са доста широки и изпъкнали, но не преминават нивото на
гърба.
Бедра: Добра ширина на бедрата.
Колене: Добре оформени.
Подбедра: Добра ширина.
Скакателни стави: Ниско разположени.
Лапи: Овални, с плътно прибрани, засводени пръсти и здрави възглавнички.
Походка и движения: Гладка и мощна походка. Движения със задни тласъци, лактите
не са извити нито навън, нито навътре. Определено не трябва да се движи като кон.
Козина:
Косъм: Фин, къс, твърд и равномерно разположен, идеално гладък и прав, с безспорен
блясък.
Цвят: Обичайните цветове са лимонено с бяло, оранжево с бяло, лешниково с бяло, и
черно с бяло. Едноцветни и трицветни космени покривки също са допустими.
Размери:
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Височина при холката (препоръчителна):
Мъжки 63–69 см;
Женски 61–66 см.
Недостатъци: Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се разглежда
като недостатьк, сериозността на който се оценява според неговата степен и
въздействието му върху здравето и благосъстоянието на кучето.
Всяко куче, ясно показващо физически или поведенчески аномалии ще бъде
дисквалифицирано.
Забележка: Мъжките екземпляри трябва да имат два нормално развити тестиса,
напълно спуснати в скротума.
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