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GRUPPE:
FCIs RASENR.:
av 30.01.85

2
328

RASEBESKRIVELSE FOR KAUKASISK OVTCHARKA
(Kavkazskaïa Ovtcharka)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Russland.

Helhetsinntrykk:

Robust med grov benstamme og kraftig muskulatur. Kraftig
og elastisk hud. Godt kjønnspreg.
Over middels stor med kraftig benbygning, av natur vaktsom
og mistroisk overfor fremmede. Utholdende, ikke kravstore
og tilpasningsdyktige i all slags vær.

Viktige
proporsjoner:

Kort rektangulær. Markavstanden (fra underlag til albu) litt
mer enn halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Oppmerksom, avbalansert, rolig og vaktsom. Rasen er av
natur skarp og mistenksom med utviklet forsvarslyst.
Reservert overfor fremmede.

Hode:
Skalle:

Massiv, bred, med kraftig utviklete kinn. Bred og flat panne,
delt med en svakt markert pannefure.

Stopp:

Lett markert.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Kraftig, bred, sort. Brun tillatt hos hvite og lys stråfargete
hunder.

Snuteparti:

Kortere enn skallen, svakt avsmalnende.

Lepper:

Kraftige, tørre og stramme.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Hvite, store velutviklete, normalt plassert tettsittende tenner.

Øyne:

Mørke, middels store ovale, dyptliggende.

Ører:

Høyt ansatte, hengende. Kort kuperte*.

Hals:

Kort og meget kraftig. Ikke høyt båret, danner en vinkel på
30-40° til rygglinjen.
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Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle sett forfra. Skulder/overarm ca. 100°.
Lengden av forbena til albuene er litt mere enn halve mankehøyden.

Underarm:

Rett, kraftig, ikke overdreven lang.

Mellomhånd:

Kort, kraftig, rett. Svakt skråstilt sett fra siden.

Poter:

Store, ovale, godt hvelvede, sluttede tær.

Kropp:
Manke:

Meget bred, muskuløs, godt markert.

Rygg:

Meget bred, rett og muskuløs.

Lend:

Kort, bred, lett hvelvet.

Kryss:

Bred, muskuløs, nesten helt rett.

Bryst:

Bredt, dypt, noe hvelvet. Rekker til albuene eller noe lavere.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket.

Hale:

Høyt ansatt, hengende, rekker til hasene. Bæres som en
sigd, krok eller ring. Kupert hale tillatt*.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle sett bakfra. I stående er bakbena ikke
strukket bakover; en tenkt loddrett linje skal gå fra sittebensknuten gjennom hasen og mellomfoten.

Knær:

Noe åpen knevinkel.

Underlår:

Kort.

Haser:

Kraftige, brede og noe åpne vinkler.

Mellomfot:

Kraftig, loddrett.

Poter:

Store, ovale, godt hvelvede, sluttede tær.

Bevegelser:

Frie, avbalanserte bevegelser. Karakteristisk er et kort trav
som ved øket hastighet går over i en noe tung gallopp.
Parallelle bevegelser, forbena tenderer til snoring. Rygg og
lend fjærende, manke og kryss holdes på samme plan under
bevegelser.
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Pels:
Hårlag:

Rett, grov pels med velutviklet lysere underull. Kortere og
tilliggende pels på hodet og forsidene av bena. Tre
forskjellige pelstyper:
a) Langhåret: Lengre dekkpels. Den lange pelsen på halsen
danner en slags krage, på baksiden av bena frynser og
bukser. Lang pels dekker halen som gjør den tykk og
buskete.
b) Korthåret: Tykk, forholdsvis kort pels uten halskrage,
frynser, bukse og halebeheng.
c) Mellomform: Noe lengre pels, men uten halskrage,
frynser, bukse og buskete hale.

Farge:

Grått i forskjellige nyanser, vanligvis lyse til rustfargete
nyanser; også rustrød, strågul, hvit, jordfarget, tigret, eller
flekket.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
Tisper:

Ikke under 65 cm
Ikke under 62 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Noe for lett kroppsbygning. Noe avvik i proporsjoner.
− Ikke tilstrekkelig kjønnspreg.
− Ikke tilstrekkelig bredt og massivt hode.
− For sterkt velvet skalle, for skarpt eller for flatt stopp.
− For kort eller for langt snuteparti, hengende lepper.
− For nedslitte tenner i forhold til alder. Mangel av inntil to
P1, eller mangel av en P1 og en P2. Lett gulnete tenner.
− Lyse øyne, nedre hengende øyelokksrender. Hvite flekker
i øyet.
− Lavt ansatte ører.
− Lang, svak hals. Svakt utviklet manke.
− Svak, velvet eller smal rygg.
− Lang, rett eller for velvet lend.
− Utilstrekkelig muskelsatt eller avfallende kryss.
− Noe flat brystkasse, rekker ikke til albuene.
− For opptrukket eller hengende buklinje.
− Forben: For dårlig skuldervinkel. Noe for kort eller for lang
overarm, noe utoverdreide albuer, utoverdreide poter
under bevegelse, for lange tær.
− Bakben: Ikke tilstrekkelig parallell sett bakfra, lett kuhaset
eller hjulbent. For bred eller for smal benstilling. For rette
eller for lange bakben.
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− Svake eller lange poter.
− Avvikelser fra den normale bevegelsesformen. Utilstrekkelig skrittlengde. Ikke smidighet i rygg eller lend under
bevegelse. Overbygget under bevegelse. Lett rulling av
bakparten.
−
−
−
−
−

Grove feil:

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
Diskvalifiserende
feil:

Engstelig, temperamentsløs.
For lett eller for svak kroppsbygning.
Store avvik i proporsjoner.
Dårlig kjønnspreg.
Lett, smalt hode med spisst snuteparti, ikke i forhold til
kroppen. Oppstoppernese.
Små, underutviklede tenner. Hjørnetenner ikke på line.
Tenner med emaljeskader.
Forskjellig fargete øyne. Hengende nedre øyelokksrender
som viser deler av blinkhinnen.
Svai eller velvet rygg.
Lang, svak eller for hvelvet lend.
Smal, kort eller sterkt avfallende kryss.
Flat, trang, underutviklet brystkasse.
Forben: For mye eller for lite vinklet skulder, krum eller for
tynn underarm. Sterkt utoverdreide albuer, meget svak
mellomhånd, sterkt utoverdreide poter under bevegelse,
en eller begge forbena innoverdreid.
Bakben: Stort avvik i parallellitet. For åpne bakbensvinkler, hjulbent. For lange bakben.
Sprikende eller flate poter.
Tunge, bundne bevegelser. Overbygget under bevegelse.
Meget rullende bakpart. Passgang.
Bløt, krøllet pels uten underull.
Sotet, sort flekket og brune farvetoner i forskjellige
kombinasjoner.
Mankehøyde under minstemålet.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Andre bittformer enn saksebitt. Mangel av en hjørnetann
eller en fortann, mangel av en P3 eller P4 eller en molar.
− Sort eller brun farge.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er øre- og halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 2. mars 1999.
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