Лабрадор ретривър
Автор: Администратор

FCI номер на стандарта: 122/29.01.1999 г.
Произход: Великобритания
Дата на публикуване на оригиналния валиден стандарт: 24.06.1987 г.
Предназначение: Ретривър
Класификация по FCI:
Група 8 - Ретривъри, Претърсващи кучета, Водни кучета
Секция 1 - Ретривъри с работни изпитания.

Общо впечатление: Здраво сложено,компактно и много активно куче, с широк череп,
широки и дълбоки гърди и ребра, широка и силна поясна част и крупа.

Характеристики и темперамент: Добродушно, много подвижно куче. Изключително
обоняние, мека захапка, любов към водата.Приспособяващ се и послушен
компаньон.Интелигентен,енергичен и послушен, със силно желание да се хареса. Блага
натура, без всякакви признаци на агресия или страх .

Глава
Череп: широк, с чисти линии, без месести бузи. Ясно изразен стоп ( стоп – прехода от
челото към муцуната)
Лицева част
Нос:Широка носна гъба, с добре развити ноздри.
Муцуна: Мощна и плътна – незаострена.
Челюсти и зъби. Челюстта е със среден размер, челюстите и зъбите са здрави с
перфектна, правилна и пълна ножицовидна захапка тоест горните зъби плътно
покриват долните като образуват квадрат в челюстта.
Очи: Среден размер, излъчват интелигентност и добър темперамент, кафяви или
лешникови.
Уши: Недълги и тежки, прилягат близо до главата, по скоро поставени леко отзад.
Врат: С чисти линии, силен и мощен, поставен на добре разположени лопатки.
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Тяло
Гръб: Права горна линия.
Поясна част: широка, къса компактна и здрава.
Гърди: с добра ширина и дълбочина, с добре изразени заоблени ребра.
Опашка: Отличителен белег за породата, с широка основа, постепенно изтънява към
върха.Със средна дължина, без гребен, равномерно покрита с къса, плътна козина,
това и придава кръгъл изглед подобно на “видрова” опашка.Може да се повдига весело,
но никога да не се завива над гърба.

Крайници
Предни крайници: Прави от коляното до земята гледани отпред със здрави кости.
Рамо: Дълго и косо.
Задни крайници:Добре развити, крупата не е наклонена към опашката.
Коленни стави: С добри ъгли
Скакателни стави: Ниско разположени. Изкривяването им една към друга е крайно
нежелателно.
Лапи: Кръгли, компактни, с добър свод и месести добре оформени възглавнички.
Движения: свободни, енергични. Праволинейни и паралелни предни и задни крайници.

Козина: Качеството на козината е отличителен признак за породата.Къса, гъста, без
вълни и стърчащи части, гладка и плътна при допир.Плътен водонепроницаем
подкосъм.
Цвят: Изцяло черен, жълт или шоколадов.Жълтото е в диапазона от светъл крем до
лисиче рижаво. Допустимо е малко бяло петно на гърдите.

Размер :Идеалният ръст при холката : за мъжките 56-57 cm
за женските 54-56 cm

Недостатъци: всички отклонения от гореописаното .се приемат като
недостатък.Недостатъците трябва да бъдат разглеждани според ефекта им върху
здравето и благоденствието на кучето. Всички очевидни шоу, психически или
поведенчески аномалии трябва да бъдат дисквалифицирани.
Забележка: При мъжките трябва да има два пълноценни, нормално развити тестиса,
напълно спуснати в семенните торбички.
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