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   GRUPPE:  2 2 
   FCIs RASENR.: 353 
    
    
RASEBESKRIVELSE FOR CIMARRON URUGUAYO 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Uruguay 

Bruk: 
 
Kort historikk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetsinntrykk: 
 

Utmerket som gjeter- og vokterhund, og til jakt på storvilt. 
 
Rasen er av usikker opprinnelse, men man vet at den 
nedstammer fra hunder som spanske og portugisiske 
conquistadorer førte med seg. Hundene som ble etterlatt til 
seg selv paret seg med hverandre, og gjennom naturlig 
utvalg overlevde kun de sterkeste, listigste og mest 
tilpasningsdyktige individene.  Det er slik cimarron ble til.  
Datidens innbyggere innså verdien av disse hundene, 
temmet dem og begynte etter hvert med suksess å bruke 
dem som voktere på eiendommene, og som gjeterhunder i 
sitt daglige arbeid med kveg. 
 
Middels stor, av doggetype, sterk, kompakt, med sterk 
benstamme, muskuløs og smidig. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Mankehøyde: lengde= 10:11 
Mankehøyde = høyde over krysset. 
Snute noe kortere enn skallen. 
Avstand marken - albue = albue – manke. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

 
Balansert, intelligent, og med stort mot. 

Hode: 
 

.   
 

 Skalle: Bredere enn lang.  Bare lett markert nakkeknøl.  
  

 Stopp: Moderat. 
 

Nesebrusk: Bred.  Sort eller i overensstemmelse med pelsfargen. 
 
Snuteparti: 

 
Kraftig. Middels bredt, noe kortere enn skallen 

Lepper: Overleppen dekker underleppen, men henger ikke. 
 
Kjever/tenner: 
 
 
 
Kinn. 

 
Sterke og kraftige kjever.  Sterke, regelmessige tenner som 
står loddrett i kjeven. Helst komplett tannsett, men   
manglende P1 tillatt.  Saksebitt.   
 
 Godt utviklet, men ikke fremtredende. 
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Øyne: Middels store, mandelformede, med et nysgjerrig uttrykk. Alle 
nyanser av brunt, i henhold til pelsfargen, men jo mørkere, jo 
bedre.  Stramme øyelokksrender, fullt pigmenterte.   
 

Ører: Middels store, verken for høyt eller lavt ansatt, trekantede, 
hengende, men ikke tett inntil kinnet eller som rosenører.   
 

Hals: Sterk, muskuløs, ikke for lang. 
 
Forlemmer: 

 
Rette og parallelle sett forfra 
 

Skulder: Skulderbladet godt tilbakelagt.   
 
Overarm: 

       
       Albue: 

  
Samme lengde som skulderbladet 
 
Vender verken inn- eller utover 

 
Underarm: 

 
Rett. Sterk benstamme 

 
Mellomhånd: 
 
Poter: 

 
Lett skråstilt sett fra siden.. 
 
Ovale, godt sluttede tær.  Sterke tredeputer. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: 
 
Manke: 

Vannrett, eller med et lite søkk bak manken. 
 
Godt markert. 

  
Lend: Kort, sterk, svakt buet.  

 

Kryss: God lengde, bredt, heller 30 grader i forhold til 
horisontalplanet. 

 
Bryst: 

 
Dypt, når minst til albuen.  Bredt og godt utviklet.  Godt buede 
ribben, men ikke tønneformede.  Tydelig forbryst.   
 

Hale: Tykk, middels høyt ansatt.  Når til hasene.  Bæres lavt i hvile,   
i bevegelse horisontalt eller  litt  høyere. 

 
Baklemmer: 

 
Muskuløse, kraftfulle, rette og parallelle sett bakfra..   
 

Lår: 
 
Knær: 

Godt utviklede. 
 
Godt vinklede. 
  

      Mellomfot:  Sterk, av middels lengde.    
                         

Poter: Kattepoter, sterke tredeputer. 
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Bevegelser: 
 
 
 
Hud: 
 

Uanstrengte. God rekkevidde i fronten, og 
bakbensbevegelser med godt driv. Parallelle sett for- og 
bakfra. Snorer når farten øker.  
 
Tykk og elastisk  

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, glatt, tettliggende, med underull. 

Farge: 
 

Brindle og alle nyanser av fawn. Sistnevnte kan ha sorte 
skygger.  Også blålig brindle og blå fawn, alle med eller uten 
maske.  Hvite tegninger er tillatt på følgende steder: under 
kjeven, på strupen, forbrystet, buk og nedre del av bena, men 
ikke over håndleddet eller halvveis opp på mellomfoten.     

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: 
 
 
Vekt: 

 Hannhunder:  58 - 61 cm (+/- 2 cm) 
Tisper :            55 - 58 cm (+/- 2 cm) 
 
Hannhunder:  38 – 45 kg 
Tisper:            33 – 40 kg 
 

Feil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvorlige 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. 

 
• Lepper som henger overdrevent i munnviken 
• Overdrevet løs halshud 
• For fremtredende kinn 
 
• Hvite tegninger annet sted enn nevnt over 
• Tydelig avvik i proporsjoner 
• Manglende kjønnspreg 
• Over eller under tillatte mål (Inkludert avvik) 
• Fallende overlinje 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

• Aggressiv eller for sky 
• Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter  
• Manglende type 
• Underbitt 
• Overbitt 
• Upigmentert snute 
• Lang pels 
• Genetisk brun farge (sjokolade). Brun snute, gummer og 

lyse øyne hos fawn eller brindle. 
• Andre farger enn de nevnte. 
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OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
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