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         GRUPPE: 6 

        FCI STANDARD NR: 244 

        FCI  publisert 16.04.1963 

        NKK: 31.05.2016 

 

 

   SLOVAKISK KOPOV 

   (Slovensky Kopov) 

 

Illustrasjonen viser ikke nødvendigvis et ideelt eksemplar av rasen.  

Oversatt av  fra engelsk av NKKs Standardkomité 

 

OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND:  Slovakia 

 

BRUK:  Utmerker seg ved å utholdende kunne følge et fersk spor eller lukt i itmesvis   mens den gir hals.  Også 

kjent for sin jaktvilje og derfor brukt i sitt  hjemland på villsvinjakt og jakt på rovdyr.    

 

FCI-KLASSIFIKASJON: Gruppe 6, seksjon 1,2, middels store støvere. Med jaktprøve 

 

 

HELHETSINNTRYKK:  Alltid sort med tan tegninger.  Lettbygget, men likevel med solid benstamme.  Langt 

rektangel.   

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT:  Livlig.  Ekstraordinær retningssans 

 

HODE: 

Skalle:  noe hvelvet, i  form som et langt rektangel.  Markerte øyenbrynsbuer og frontalfure.  Knapt markert 

nakkeknøl.  Parallelle linjer i skalle og snuteparti.  

Stopp:  Ca 45 grader 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK: Alltid sort, ganske stor, moderat avsmalnende,  Moderat åpne nesebor.   

SNUTEPARTI:  Rett neserygg,  lang og ikke for bred, i balanse med skallen. 

LEPPER:  Ikke overhengende, stramme med synlig leppefold.   

KJEVER/TENNER:  Regelmessig form, kraftige med god utviklet, fullt tannsett. 

ØYNE: Mørke, noe dyptliggende.  Viser livlighet og mot.  Øyelokksrendene alltid sorte.  Mandelformede.   

ØRER:  Ansatt noe over en tenkt linje fra øynene, bæres flatt mot hodet.  Avrundede spisser, middels lange. 

 

HALS:  Vel ansatt, bæres i en vinkel på 135 grader.  Heller kort, muskuløs og uten løs halshud.   

 

KROPP: 

RYGG:  Rett, middels lang 

LEND:  Ikke for lang, passelig bred, fast og muskuløs. 

KRYSS:  Ikke for langt, middels bredt, avrundet. 

BRYST:  Forbryst bredt og godt utviklet.  Middels dypt, passe bredt og langt.  Buede ribben, skråstilte. 

UNDERLINJE/BUK:  Moderat opptrukket. 

 

HALE:  Noe lavt ansatt, under overlinjen.  Passe kraftig, avsmalnende mot spissen og når til hasen.  Hengende i 

hvile, buet oppover i sabelform til en vinkel på 150 grader når oppmerksom.   

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

SKULDER/OVERARM:  Heller korte, godt utviklet, muskuløse.  Vinkel i skulderleddet ca 110 grader.   

UNDERARM:  Loddrett, tørr. 

HÅNDLEDD:  kort 

MELLOMHÅND:  Ikke for lang, noe skråstilt. 

FORPOTER:  Ovale, godt buede tær, klør alltid sorte og kraftige.  Mørke, godt utviklede tredeputer. 
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BAKPART: 

OVERLÅR:  Passe bredt og langt, muskuløst 

UNDERLÅR:  Bredt, passe langt, muskuløst 

HASELEDD:  Ansatt ca 15 cm fra bakken, moderat bredt.  Vinkel ca 150 grader 

HASER:   Ca 8 cm, skrår moderat framover, uten sporer.* 

BAKPOTER:  som for forpotene 

 

BEVEGELSER:   Livlig og balansert.   

 

PELS:  

HÅRLAG:   2-5 cm langt, middels grovt,  godt tilliggende og tett.  Lengre på rygg, hals og hale.  Tett underull, 

spesielt om vinteren, men må ikke mangle om sommeren.   

FARGE:  sort med brun- til mahogny-fargede tan tegninger på bena. 

  

STØRRELSE OG VEKT:   

MANKEHØYDE. hannhund: 45-50 cm  tispe: 40-45 cm 

VEKT:   15 -20 kg 

 

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.  

SISTE DEL KUN FOR HUNDER MED KLART BRUKSOMRÅDE 

Feil skal listes opp etter alvorlighetsgrad 

 

ALVORLIGE FEIL:   
Tung, klumpet, for grovt bygget. 

For tungt hode 

Hengende lepper 

Ufullstendig tannsett 

Over- eller underbitt 

Lyse øyne, løse eller for stramme øyelokk 

For lette ører, spisse 

Løs halshud 

Myk rygglinje 

Flat brystkasse (alvorlig feil!) 

Merkbar for lang hale, hale som bæres over rygglinjen også i hvile 

Feil benstilling 

Myke poter 

For kort pels, uten underull, for lang pels, bølget 

Andre farger enn sort; hvite tegninger; uklar grense til tan tegninger 

Over godtatt størrelse 

 

 

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!) 

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!) 

-utypisk 

-feil som hindrer en hund vinne uansett premiegrad på utstilling,- bittfeil, uakseptabel farge, for stor eller for 

liten i forhold til standarden.  

  

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.   

 

  

Illustrasjon på siste side. 

Viktige mål (Idealtype) 

Vekt:         16 kg 
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Mankehøyde, hannhund:      46 cm 

Mankehøyde, tispe:       43 cm 

Hele  hodets lengde:       22 cm 

Lengde neserygg:       9 cm 

Lengde skalle:        10,5 cm 

Brystkassens bredde:       16,5 cm 

Brystkassens høyde;       22 cm 

Brystdybde:        31,5 cm 

Kroppens lengde:       55 cm 

Brystkassens omkrets bak siste ribben:    54 cm 

 

VINKLER: 

Skuldervinkel:        110 grader 

Albuevinkel:        140 grader 

Hoftevinkel:        130 grader 

Knevinkel:        130 grader 

Hasevinkel:        145 grader 

 

 

 
 

 


