Ласа Апсо
Автор: Администратор

FCI - стандарт N ° 227 / 02. 04. 2004 / GB
Произход: Тибет.
Патронаж: Великобритания.
Датата на публикуване на оригиналния валиден стандарт: 24.03.2004 г.
Предназначение: кучета играчки.
Класификация по F.C.I. :
Група 9 - компаньони и кучета играчки.
Раздел 5 - тибетски породи.
Без работни изпитания.

Общ вид: Добре балансирано, здраво тяло с гъста космена покривка .
Поведение и темперамент: Игриво и уверено. Будно, уравновесено, но малко сдържано
с непознати.
Глава: Снабдена с гъста космена покривка, включително големи мустаци и брада.
Черепна област:
Череп: Умерено тесен, попадащ далеч зад очите, не съвсем плосък, но не и куполовиден
или ябълковиден.
Стоп: Умерено изразен.
Лице:
Нос: Черен.
Муцуна: Около 4 см, но не квадратна; дължина от върха на носа е около една трета от
общата дължина от носа до задната част на черепа.
Челюсти / зъби: Обратна захапка. Желателно е пълно съзъбие.
Очи: тъмни. Средно големи, фронтално поставени, овални, нито големи и изпъкнали,
нито малко и хлътнали. Не се вижда бялото.
Уши: висящи, силно окосмени.
Шия: Силна и добре засводена.
Тяло: дължината от раменете до седалището е по-голяма от височината при холката.
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Балансирано и компактно.
Гръб: Равна гръбна линия.
Поясница: Силна.
Гръден кош: Удължени назад ребра.
Опашка: Високо поставена, извита над гърба, но не и като дръжка на делва. Често е с
чупка в края. Добре окосмена.
Крайници:
Предни: Прави, добре окосмени.
Рамене: Добре положени.
Задни крайници: Добре развити, с добра мускулатура. Добра ангулация. Силно
окосмени.
Подбедрици: Гледани отзад са успоредни и не твърде близо една до друга.
Лапи: Кръгли, като котка с твърди възглавнички. Добре окосмени.
Походка / движение: Свободна и жива.
Космена покривка
Косъм: Покривният косъм е тежък, прав, твърд нито вълнест, нито копринен. Умерен
подкосъм.
Цвят: златисто, пясъчно, мед, тъмносив, опушен, допълнителни - черно, бяло или
кафяво. Всички еднакво допустими.
Размери: Идеалната височина: 25.4 cm при рамото за мъжките, женските са малко
по-малки.
Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложеното следва да се счита за недостатък и сериозността,
с която следва да се разглежда, трябва да е пропорционална на неговата големина и
ефекта върху здравето и благосъстоянието на кучето.
Всяко куче, което ясно показва физически или поведенчески аномалии трябва да бъде
дисквалифицирано.
N.B. : Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в
скротума.
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