Ротвайлер
Автор: Администратор

FCI номер на стандарта: 147/19.06.2000 г.
Произход: Германия
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 06.04.2000 г.
Предназначение на породата: Компаньон, служебно и работно куче.
Класификация по FCI:
Група 2 - Пинчери и шнауцери, молосоидни породи, швейцарски планински и пастирски
кучета, и други породи
Секция 2 - Молосоидни породи
Подсекция 1 - Тип мастифи
С работни изпитания

Общ вид: Ротвайлерът е от средно голямо до голямо, набито куче, нито тромаво, нито
леко, нито дългокрако или с къси крака. В правилни пропорции, компактната му и мощна
фигура излъчва голяма физическа сила, подвижност и издръжливост.
Основни пропорции: Дължината на тялото, измерена от гръдната кост до седалищния
израстък трябва да превишава височината на холката с не повече от 15%.
Темперамент и поведение: Дружелюбно и миролюбиво куче, силно привързващо се,
особено към децата, послушно, лесно обучаемо и работоспособно. Неговото изражение
е естествено и непринудено. Уверено в себе си, то е устойчиво и безстрашно. Реагира с
голям внимание на околната среда.
Глава:
Черепна област:
Череп: Средно дълъг, широк между ушите. Погледната отстрани челната линия е
умерено извита. Окципиталната кост е добре развита, но не е изпъкнала.
Стоп: Добре изразен.
Лицева област:
Носна гъба: Добре развита, по скоро широка, отколкото заоблена, с относително
широки ноздри, винаги черна.
Муцуна: Муцуната, в съотношение с черепа, не трябва да е нито удължена, нито
скъсена.
Устни: Черни, плътно прилепнали, ъглът на устните е затворен, венците по възможност
трябва да са тъмни.
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Челюсти и зъби: Горната и долната челюст са здрави и широки. Здрави и в пълен брой
(42) зъби, в ножична захапка, като горните резци плътно припокриват долните.
Бузи: Ясно изразен зигоматичен прототип.
Очи: Средни по размер, бадемовидни, тъмнокафяви на цвят. Клепачите са добре
прилепнали.
Уши: Средни на размер, висящи, триъгълни, отдалечено стоящи, високо поставени.
Добре разположените уши, правят главата да изглежда широка.
Шия: Мощна, умерено дълга с добра мускулатура, с леко заоблена линия на тила, суха,
без увиснала кожа по гушата.
Тяло:
Гръб: Прав, силен и изпънат.
Поясница: Къса, силна и дълбока.
Крупа: Широка, със средна дължина и леко закръглена, нито права, нито наклонена.
Гърди: Широки и дълбоки (приблизително 50% от височината при холката) с добре
развита предна част и добре извити ребра.
Корем: Хълбоците не са повдигнати.
Опашка:Естествена. В спокойно състояние е отпусната, естествено продължение на
гръбната линия.
Крайници:
Предни крайници:
Погледнати отпред са прави и не са отдалечени един от друг. Подраменете погледнати
от страни са прави и отвесни. Наклона на лопатката е около 45 градуса хоризонтално.
Плешки: Добре поставени.
Мишници: Плътно прилегнали към тялото.
Подрамене: Силно развити и мускулести.
Метакарпуси: Тънки, пружиниращи, силни, но не отвесни.
Лапи: Кръгли, стегнати и сводести. Възглавничките са твърди. Ноктите са къси, черни
и здрави.
Задни крайници:
Погледнати отзад, крайниците са прави и отдалечени един от друг. Когато кучето е
непринудено изправено, между бедрото и хълбока, бедрото и подбедрото, както и
между подбедрото и метатарзуса се образува тъп ъгъл.
Бедра: Сдържано дълги, широки и силно замускулени.
Подбедра: Дълги, здрави, в общи линии мускулести и жилести.
Скакателни стави: Здрави, добре заъглени стави, без да са отвесни.
Лапи: Леко по-дълги, отколкото предните лапи. Пръстите са здрави, сводести, стегнати
като при предните лапи.
Походка: Ротвайлерът бяга в тръс. При движение гърбът остава стегнат и относително
устойчив. Движенията са хармонични, балансирани, свободни и изпълнени с енергия; с
добър разкрач.
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Кожа: Цялостно стегната. Когато кучето е нащрек, челото е леко набръчкано.
Космена покривка:
Косъм: Космената покривка се състои от покриващ косъм и подкосъм. Покриващият
косъм е средно дълъг, груб, гъст и равен. Подкосъмът не трябва да се вижда през
покриващия косъм. Козината е малко по-дълга по задните крайници.
Окраска: Черно с ясно дефинирани жълтокафяви петна по бузите, муцуната, шията,
гърдите и краката, както и около очите и в основата на опашката.
Размери и тегло:
Мъжки:
Височина при холката 61–68 см,
като 61-62 см са малки, 63–64 см средно високи, 65–66 см големи (препоръчителна
височина), 67–68 см много големи.
Тегло 50 кг.
Женски:
Височина при холката: 56–63 см,
като 56-57 см са малки, 58–59 см средно високи, 60–61 см големи (препоръчителна
височина), 62–63 см много големи.
Тегло: приблизително 42 кг.
Недостатъци: Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се разглежда
като недостатьк, сериозността на който се оценява според неговата степен.
- Общо описание: Леки, слаби, източени кучета. Слаби кости и мускули;
- Глава: Тип ловно куче. Тясна, слаба, къса, дълга или груба глава. Плоско чело (липса
на стоп или малък стоп). Дълга или заострена муцуна. Разцепен нос, "Римски" нос
(изпъкнала горна част на носа) или вдлъбнат нос. Блед или петнист нос (тип
"пеперуда");
- Устни: Увиснали, розови или неравни, видим ръб на устните;
- Челюсти: Тясна долна челюст;
- Захапка: Клещовидна захапка;
- Бузи: Силно изпъкнали.
- Очи: Светли, дълбоко поставени. Също така плътни и кръгли очи. Отпуснати клепачи;
- Уши: Ниско поставени, тежки, дълги, отпуснати или завити назад. А така също
развяващи се или носени несиметрично;
- Врат: Прекалено дълъг, тънък, незамускулен. С провиснала или голяма гуша;
- Тяло: Прекалено дълго, прекалено късо или прекалено слабо;
- Гръб: Прекалено дълъг, мек, хлътнал или изпъкнал (тип шаран) гръб;
- Крупа: Прекалено разплута, прекалено къса, прекалено плоска или прекалено дълга;
- Гръден кош: Плоски или безформени ребра;
- Опашка: Прекалено високо или ниско поставена;
- Предни крайници: Тясно поставени или извити предни карйници. Отвесни рамене.
Освободени или не прилепнали към тялото лакти. Прекалено дълги, прекалено къси
или прекалено прави рамене. Слаби или отвесни глезени. Скосени лапи. Прекалено
плоски или прекалено сводести пръсти. Уродливи пръсти. Светло оцветени нокти;
- Задни крайници: Плоски бедра. Прекалено тесни скакателни стави. "Кравешки" тип или
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бъчвовидни скакателни стави. Стави с прекалено малък или прекалено голям ъгъл.
Зачатък на пети пръст;
- Кожа: Набръчкана по главата;
- Козина: Мека, прекалено къса или дълга. Вълниста космена покривка, липса на
подкосъм;
- Окраска: Неправилно оцветени петна, неясно дефинирани, прекалено разстлани
петна.
Дисквалифициращи недостатъци:
- Общи: Силно изразено обръщане на половия диморфизъм, т.е. женствени мъжки или
мъжествени женски кучета;
- Зъби: Прогения или прогнатия. Изкривена уста. Липса на някой от резците, кучешките,
предкътни (премолари) или кътни (молари) зъби;
- Очи: Ентропия (падащи или завити мигли), ектропия (отворени мигли), жълти очи,
различно оцветени очи;
- Опашка: Купирана (от 19.06.2000 г.), счупена, навита, силно странично наклонена;
- Косъм: Определено дълъг или вълнист;
- Окраска: Кучета, които не изглеждат с типичното за ротвайлер оцветяване, черно с
червенокафяви петна;
- Поведение: Неспокойно, плашливо, страхливо, плашливо при гърмежи, злобно,
прекалено подозрително, нервно животно.
Забележка: Мъжките екземпляри трябва да имат два нормално развити тестиса,
напълно спуснати в скротума.
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