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Без работни изпитания.

Общ вид: Аляският маламут, едно от най-старите впрегатни арктически кучета, е мощно
и масивно скроено куче с дълбок гръден кош и силно, добре замускулено тяло.
Маламутът се държи здраво на краката си и тази стойка му придава вид на много дейно
куче с горда осанка, с високо вдигната глава и жив поглед, издаващ интерес и
любопитство. Главата е мощна. Ушите са триъгълни и изправени, когато е нащрек.
Муцуната е тежка, съвсем леко се стеснява по посока от основата към носа. Муцуната
не е заострена или дълга, но не е и притъпена. Козината е гъста, с груб покривен
косъм с достатъчна дължина, за да защитава пухкавия подкосъм. Маламутите са
най-разнообразни на цвят. Лицевите маски са тяхна отличителна черта. Състоят се от
"шапка" на главата, като муцуната е или изцяло бяла, или белязана с ивица и/или маска.
Опашката е добре окосмена, носена високо над гърба и има вид на развяващо се перо.
Маламутът трябва да бъде куче с масивни кости и здрави крака, солидни лапи, дълбок
гръден кош и мощни рамене, и да има всички други физически качества, необходими за
ефикасното изпълнение на работата му. Походката му трябва да е стабилна,
балансирана, неуморна и напълно ефикасна. Той не е предназначен за впрегатно куче
за надбягвания, което се състезава на скоростни отсечки. Маламутът е подготвен за
сила и издържливост, и всяка характеристика на отделния екземпляр, включително
характера, която е в противоречие с изпълнението на тази цел, трябва да се смята за
най-сериозен сред дефектите.

Важни пропорции: Дълбочината на гръдния кош е приблизително половината от
височината на кучето при раменете, като най-дълбоката точка се намира точно зад
предните крайници. Дължината на тялото от раменната става до задния край на таза е
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по-голяма от височината на тялото от земята до върха на холката.
Поведение и темперамент: Аляският маламут е страстно, приятелски настроено куче, не
е "на един собственик". Той е верен, целеустремен компаньон, игрив при покана, но като
цяло впечатлява с достолепието и зрелостта си.
Глава: Главата е широка и мощна, не груба и тежка, а в пропорция с размера на кучето.
Изражението е меко и показва дружелюбното му отношение.
Черепна част:
Череп: Широк и средно заоблен между ушите, като постепенно се стеснява и изравнява
отгоре с приближаването към очите, а се заобля към бузите. Между очите има лека
бразда. Горната линия на черепа и тази на муцуната при съединяването си образуват
лек наклон надолу от правата линия.
Стоп: Плитък
Лицева част:
Носна гъба: При всички цветове на козината, с изключение на червеното, носът,
устните и ръбът на клепача са пигментирани в черно. Кафявото е позволено при
червените кучета. По-светло маркираният "снежен нос" е допустим.
Муцуна: Широка и масивна в съотношение с размера на черепа, съвсем леко се стеснява
на широчина и обем от съединението с черепа към носа.
Устни: Плътно прилепнали
Челюсти/Зъби: Широки, с големи зъби. Резците се срещат в ножична захапка. Обратна
захапка или прогнатия е порок.
Скули: Умерено плоски
Очи: Косо разположени в черепа. Очите са кафяви, с бадемовидна форма и
средноголеми. Сините очи са дисквалифициращ порок.
Уши: Средноголеми, но малки в съотношение с главата. Ушите са триъгълни по форма и
леко заоблени на връхчетата. Те са поставени доста широко по външния заден ръб на
черепа на една линия с горния край на окото, като по този начин, когато са наострени,
изглеждат сякаш се "разклоняват" от черепа. Наострените уши са насочени леко
напред, но когато кучето работи, ушите често са притиснати към черепа. Високо
поставените уши са недостатък.
Шия: Силна и средно засводена
Тяло: Компактно построено, но не и късо. По тялото няма натрупани излишни тлъстини,
костите са пропорционални на ръста.
Гръб: Прав и леко наклонен към задната част
Поясница: Твърда и добре замускулена. Дълга поясница, която може да отслаби гърба,
е недостатък.
Гръден кош: Добре развит
Опашка: Средно високо поставена; следва линията на гърба в основата си. Носи се
високо над гърба, когато кучето не работи. Не е рязко отметната или плътно навита на
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гърба, нито пък е с къса козина като четка за прах. Опашката на маламута е добре
окосмена и има вид на развяващ се плюмаж.
Крайници:
Предни крайници: Предните крайници са с масивни кости и добре замускулени, прави
чак до китката, когато са гледани отпред.
Рамене: Средно скосени
Китки: Къси и силни, и леко скосени, когато са гледани отстрани
Задни крайници: Задните крайници са широки. Когато са гледани отзад, крайниците в
покой и движение са в една и съща линия с движението на предните крайници, нито
твърде сближени, нито твърде широко поставени. Вълчите пръсти на задните крайници
са нежелателни и трябва да бъдат премахнати скоро след раждането на кученцата.
Бедра: Силно замускулени
Бедрена става: Средно сгъната
Скакателни стави: Средно сгънати и доста ниско поставени.
Лапи: Оформени като "снегоходки", стегнати и широки, с добре подплатени
възглавнички, които им придават твърд, компактен вид. Лапите са големи, пръстите са
плътно свити и добре засводени. Между тях расте защитна козина. Възглавничките са
дебели и здрави; ноктите са къси и дебели.
Походка и движения: Походката на маламута е стабилна, уравновесена и мощна. Той е
пъргав за размера и вида си. Когато е гледан отстрани, задните крайници упражняват
мощен заден тласък, който се предава по добре замускулената поясница на предните
крайници. Предните крайници получават тласъка отзад с плавен широк замах. Когато се
гледа отпред или отзад, крайниците се движат в една линия, нито твърде сближени,
нито твърде разкрачени. При бърз тръс, лапите се сближават към центъра на тялото.
Скована походка или каквато и да е друга, която не е напълно ефикасна и неуморна,
трябва да бъде наказвана.
Козина:
Косъм: Маламутите имат гъста, груба покривна козина, която не е дълга или мека.
Подкосъмът е изобилен, от един до два инча дълъг (2.5 до 5 см.), мазен и пухкав.
Грубият покривен косъм варира по дължина, както и подкосъмът. Козината е
относително къса до среднодълга по протежение на хълбоците, като дължината на
косъма нараства около раменете и врата, по протежение на гърба, над крупата, по
бричовете и опашката. Маламутите обикновено имат по-къса и не толкова обилна
козина през летните месеци. Маламутът се демонстрира в естествен вид. Тримингът не
е позволен, освен такъв, който да придаде спретната форма на лапите.
Окраска: Обикновените цветове варират от светлосиво през разнообразни отсенки до
черно, самурено и оттенъци на червеникаво до кафяво. Различен цвят се допуска само
при подкосъма, на маската и маркировката. Единственият цялостен допустим цвят е
чисто бялото. Бялото винаги е доминиращ цвят по долната част на тялото, участъци от
краката, лапите и част от лицевата маска. Бяла черта на челото и/или шал или петно на
тила е привлекателно и допустимо. Маламутът е с мантийна окраска и бели петна, които
са по протежение на тялото или несиметрична окраска са нежелателни.
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Ръст и тегло: В породата съществуват естествени вариации на размера. Желателните
размери за работни животни са:
Мъжки - 63.5 см. - 38 кг.
Женски - 58.5 см. - 34 кг.
При все това обаче ръстът не трябва да се смята за по-важен показател от типа,
пропорциите, движенията и другите функционални качества. Когато се съдят еднакви
по тип, пропорция, движения кучета, то трябва да се предпочита онова, което е
най-близко до желания работен размер.
Важно уточнение: При съдене на аляски маламути, тяхната функция на впрегатни
кучета за тежки товари в Арктическите райони трябва да бъде оценявана над всичко
друго. Степента, в която кучето се наказва, трябва да зависи от степента, в която то се
отклонява от описанието на идеалния маламут и степента, в която конкретният
недостатък действително би засегнал работните му способности. Крайниците на
маламута трябва да показват необичайна сила и изумителна тласкаща мощ. Всякакви
показания за нестабилност на крайниците и лапите, отпред или отзад, в стойка или
движение, трябва да се смятат за сериозен недостатък. Недостатъци в този смисъл
трябва да бъдат разпуснатите лапи, кравешката постановка на скакателните стави,
изправените рамене, липсата на заъгляване, скованата походка (и всяка друга, която не
е балансирана, мощна и стабилна), отклонения в размерите, прекомерна масивност,
олекотена костна система или цялостно неправилни пропорции
Недостатъци: Всички отклонения от гореописаните точки трябва да бъдат смятани за
недостатъци и сериозността, с която се гледа на недостатъка трябва да е в точно
съотношение със степента му.
Дисквалифициращи пороци: Сини очи
Забележка: Мъжките кучета трябва да имат два очевидно нормални тестиса, напълно
спуснати в скротума.
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