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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

10
000

Original: 01.05.2014

RASEBESKRIVELSE FOR TAZY
Bruksområde:

løpshund, jakthund

Historikk:

Hovedsakelig utbredt i Sentralasia og Kazakhstan. Kjent her siden
oldtiden og nevnt i lokale epos. Brukt på jakt på hare, rev, hovdyr o.a.
Kan både jakte alene og i flokk, så vel som
sammen med jaktfalk, noe som spesielt verdsettes.

Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Viktige proporsjoner:

Sentralasia og Kazakhstan/Kazakhstan
Kvadratisk, tørr, kraftig bygget, middels stor/stor. Slanke, velutviklede
muskler. Harmonisk og elegant. Tydelig kjønnspreg.
Mankehøyde det samme som høyde over krysset
Høyden ved albuen utgjør halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Smart, modig, uavhengig, mistroisk mot fremmede. Rolig og ubemerket i
hjemmet. Verdig, godtar ikke røff behandling. På jakt ivrig, hurtig,
bevegelig, svært utholdende.

Hode:

I proporsjon til kroppen.
Moderat bredt ved kinnbensbuene. Sett
ovenfra og fra siden som en spiss kile.
.
Moderat bred, lang. Flat panne som blir smalere mot øyene. Moderat
markert nakkeknøl. Ikke markerte øyenbrynsbuer.

Skalle:

Stopp:

Lett markert.

Nesebrusk:

Stor, vidåpne nesebor.
Ensfarget.

Snuteparti:

Noe kortere enn skallen, rett, tørr, avsmalnende mot nesebrusken.

Lepper:

Tynne, stramtliggende, godt pigmenterte.

Kjever/tenner:

Saksebitt. Store, hvite tenner. Fullt tannsett ønskelig.
Fortennene på rett linje. Kraftige kjever.

Øyne:

Moderat vidstilte. Store, uttrykksfulle, mørke, lett framtredende, ovale,
skråstilte. Tynne og godt pigmenterte øyelokk.

Ører:

Hengende, tynne, lange nok til at ørebrusken når til munnviken når dradd
framover. Brede ved roten, lett avrundet i spissen, dekket av langt,
silkeaktig, bølgete pels (burka) Ikke ansatt lavere enn på høyde med
øynene. Bæres tett til hodet når hunden er avslappet, løftes lett og rettes
framover når oppmerksom.

Hals:

Sort, kan være mørk brun i lyse hunder.

Like lang eller litt lengre enn hodet. Lett flat i lengderetningen. Kraftig
med muskuløs nakke. Ansatt i ca 45 grader til horisontallinjen.

Norsk Kennel Klub

3

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og parallelle sett forfra.
mankehøyden..

Høyden ved albuen utgjør ca halve

Skulder:

Lange og skråstilte. Relativt velvinklet. Overarm samme lengde som
skulderbladet. Godt utviklet muskulatur.

Albue/underam:

Godt tilliggende albuer. Kraftige underarmer, oval i tverrsnitt.

Mellomhånd:

Ganske lang, lett skråstilt.

Poter:

Tørre, ovale, godt knyttede, buet. Kort, myk pels mellom tærne.

Kropp:
Manke:

Godt utviklet muskulatur, høy, lang, bred nok

Rygg:

Bred, svært muskuløs, bare lett buet

Lend:

Ganske lang, fast, bred, med godt utviklede muskler.

Kryss:

Langt, flatt, muskuløst, lett avfallende, bredt. Tydelige hofteben,
avstanden mellom dem må ikke være mindre enn 8 cm for hannhunder
og 7 for tisper.

Bryst:

Dypt, langt. Sett fra siden er dypeste punkt rett bak albuene og på linje
med dem. Lett flatt fra 1.ribben og utvides gradvis til godt buede ribben.
Pga korte løse ribben blir underlinjen godt opptrukket. Ikke tydelige
forbryst.

Buk:

Godt opptrukket. Smale flanker.

Hale:

Lavt ansatt, tynn, når til hasene. Ringlet eller halvt ringlet (krok) i enden.
Ingen sammenvokste ledd. Henger nå hunden er i ro, løftes i bevegelse,
men ikke over rygglinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra rette og parallelle, med godt utviklede, slanke muskler.
Trukket lett tilbake, bredstilte. Over- og underlår omtrent samme lengde.

Overlår:

Langt, ganske skråstilt. Bredt med godt utviklet muskulatur.

Underlår:

Langt, skråstilt.

Knær:

Velvinklede.

Haser:

Velvinklede. Lange, nesten loddrette.

Poter:

som foran, bare noe lengre (harepoter)

Bevegelser:

Uanstrengt, spenstig trav. På leting etter vilt: kort galopp, jagende: hurtig,
lav galopp.

Hud:

Tynn, myk, tettsittende, uten folder.

Pels:
Hårlag:

Kort, ca 3 cm, glatt, tettliggende, nesten uten underull. Underullen kan
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være rikelig om vinteren, særlig i nordlige strøk. Lang, silkeaktig, bølget
pels på ørene (burka) som blir lengre med alderen. Lengre enn ørelæret,
dekker det helt.. Faner bak på bena. Ganske korthåret på forbena opp til
mellomhånden. Lengre faner på bakbena til midt på underlåret. Ca 10
cm, tynne faner fra midt på halen til tuppen.
Hunder under 1,5 år kan være dekket av dun på forbena opp til midt på
underarmen, på bakbena opp til hasene og på ribbena. Valper kan ha
dun på skallen.

Farge:

Alle nyanser av rødt, alle nyanser av grått; hvit, sort. Små, hvite
tegninger på snute, panne, strupe, bryst, poter, haletupp godtas. Prikker
i samme farge som grunnfargen tillatt på bena. Maske (enten lys eller
mørk) er godtatt.

Størrelse og vekt:
Størrelse:

Feil:

Alvorlige feil:

Diskvalifiserende
feil:

Hannhunder: 60 - 70cm
Tisper: 55 – 65 cm

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.
-Manglende kjønnspreg hos hannhunder
-Overdrevet underhudsfett eller løs hud
-Velvet skalle
-små øyne
-ikke skråstilte øyne
-dyptliggende øyne
-tangbitt før fyllte 6 år
-rosenører
-tykke ører
-kort hals
-tykk hals
-tydelig forbryst og brystbensspiss
-for flatt, kort eller ikke dypt nok bryst
- for mye lendebue
-hale ringlet over ryggen
-haleknekk
-sammenvokste halevirvler
-runde kattepoter
-krøllet pels
-stri pels
-dun på hodet
-faner på forbryst og buk
-sort og tan
-mantel






Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter .
Over- eller underbitt
Forskjelligfargede øyne. Blå øyne
Brindle, piebald, trefarget

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 25.03.2015

