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RASEBESKRIVELSE FOR GONCZY

POLSKI

Opprinnelsesland/
hjemland:

Polen

Bruk:

Jakthund til bruk på villsvin og hjort. Også brukt tidvis på rev- og harejakt
i fjellregionene syd i Polen.

Kort historikk:

Jakt med drivende hunder har vært beskrevet i polsk litteratur siden det
XIII århundre. Siden Polen er dekket av dype skoger, har drivende
hunder alltid vært verdsatte hjelpere for jegere. I det 17.århundre var det
allerede et klart skille mellom to typer drivende hunder i Polen.
Etter 1.verdenskrig ble de drivende hundene fremdeles brukt på jakt,
særlig i fjellene i vanskelig terreng.
Den berømte , polske kynologen Jozef Pawuslewicz (1903-1979) jaktet
med gonczy polski og var engasjert i utviklingen av rasen. Han skrev den
første rasestandarden og det er takket være ham at rasen ble offisielt
godkjent.

Helhetsinntrykk:

En smidig hund, kompakt bygget. Kraftig, men ikke tung benstamme.
Viser stort anlegg for bevegelighet og evne til å arbeide i vanskelig
fjellterreng.

Viktige
proporsjoner:
Adferd/
temperament:

Middels stor, rektangulær 9:10.

Hode:

Edelt, i proporsjon til kroppen.

Stabil og mild. Modig og tapper. Intelligent og lett å oppdra. Ikke
aggressiv, men kan være reservert overfor fremmede. I tillegg til å være
jakthund er den også en god vakthund. Karakteristisk los, tispene har
høyere toneleie.

Skalle:

Like langt som snutepartiet. Noe konveks. Nakkeknølen synlig, men ikke
framtredende.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Sort, brun eller kjøttfarget, i harmoni med pelsen.

Lepper:

Kjøttfulle, ikke hengende men heller ikke tørre, dekker godt underkjeven.
Karakteristisk med noe leppefold.

Kjever/tenner:

Kraftige, hvite tenner som danner en bue foran. Fullt tannsett, saksebitt.

Øyne:

Middels store, skråstilte med vennlig uttrykk. Ikke synlig hvitt. Sort-og-tanfargede har mørke øyne, brune og røde kan ha lysere øyne. Stramme
øyenlokk.
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Hengende, lette, trekantede av middels lengde. Lavt ansatt, på en tenkt
horisontal linje fra øyekroken. Brede ved roten, størstedelen av øret
bæres vendt framover med forkanten nærmere kinnet enn bakkanten.
Avrundete øretipper. Pelsen myk og silkeaktig.
Middels lang, muskuløs, ganske kraftig, oval. Bæres enten høyt eller lavt.
Rikelig hud, men ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rett sett forfra. Avstand fra albuen til bakken er halve mankehøyden.

Skulder:

Lang og skråstilt.

Overarm:

Ikke særlig åpen vinkel til skulderen.

Albue:

Godt tilliggende, ikke utover- eller innovervridde.

Underarm:

Rett, tynn, oval i tverrsnitt.

Mellomhånd:

Tynn, elastisk, sett i profil noe skråstilt.

Poter:

Godt knyttet, lett ovale, med hvelvede tær. Mørke negler i harmoni med
pelsfargen. Kraftige tredeputer.

Kropp:
Manke:

Markert.

Rygg:

Rett og muskuløs.

Lend:

Bred og muskuløs, svært lett avrundet.

Bryst:

Dypt, når til albuene. Moderat forbryst. Lange, skråstilte ribben.

Underlinje/buk:

Noe opptrukket.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Middels tykk, når til haseleddet. Godt behåret med litt fane. I stående
bæres i sabelform, i bevegelse bæres den litt høyere enn rygglinjen.

Rette sett bakfra.

Lår:

Brede og muskuløse.

Underlår:

Muskuløse.

Haser:

Korte, uten sporer.*

Poter:

Som foran.

Bevegelser:

Pels:

Lette, energiske, flytende, parallelle og harmoniske.
spesielt i trav. Rygglinjen alltid rett.

Godt fraspark,
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Hårlag:

Grov pels på kroppen, tett tilliggende. Rikelig underull, mer om vinteren.
På hodet og ørene kort og mykt.

Farge:

-Sort med tan, tanfargen ren og klar, en blanding av brunt og rødt, svært
intens.
-brun (sjokolade) med tan
-rød med sort, brun eller kjøttfarget nesebrusk. Det røde kan være
dekket av noe sort.
Tan tegninger over øynene, på snuten, foran på halsen, på forbrystet,
nederst på bena, på innsiden av lårene og rundt anus, under halen.
Små, hvite tegninger på tær og bryst er tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: 55 – 59 cm
Tisper:
50 – 55 cm

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.
-for lange ben
-for lang eller for kort kropp
-for lett benstamme
-lyse eller runde øyne
-tangbitt
-uklar tanfarge
-for utbredt tanfarge

Diskvalifiserende
feil:






Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
over- eller underbitt

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*fjerning av sporer er ikke tillatt etter norsk lov.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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