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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

10
333

Original: 01.10.1999

RASEBESKRIVELSE FOR POLSK MYNDE
(Chart Polski)
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk:

Viktige
proporsjoner:

Polen.
Meget stor, kraftig og muskuløs. Tydelig kraftigere og mindre
elegant enn øvrige korthårete mynder (men må ikke være
tung eller sløv). Stammer fra asiatisk mynde. Dens kraftige
benstamme, kompakte kropp, tydelig muskulatur og kraftige
kjever vitner om at rasen har vært brukt til jakt under all slags
vær. Uttrykksfulle øyne, livlig og gjennomtrengende uttrykk er
karakteristisk for rasen.

Kroppslengde : mankehøyde = 10,2-10,3 : 10.
Hodelengde hos hannhunder 37-38%, tisper 36-38% av
mankehøyden.
Snutelengde:skallelengde = 1:1
Skallebredde (ved kinnbensbuene) ca 38% av hodelengden.
Den ønskete omkrets av snuten målt foran øynene ca 80%
av hodelengden.

Adferd/
temperament:

Selvsikker, pålitelig, reservert, modig. Under jakt meget
dyktig, hurtig og utholdende, reagerer hurtig og effektivt.

Hode:

Kraftig. Tørt og langt. Snuten like lang som skallen, kan være
en aning lengre.

Skalle:

Flat. Pannefuren kun lett uttalt med ønsket dybde på 5 mm.
Panne og øyenbrynsbuer lett markert. Skallens sider går
mykt over i snutepartiet.

Stopp:

Meget lett markert.

Nesebrusk:

Sort eller mørk. Stor, noe foran leppene.

Snuteparti:

Kraftig, lett avsmalnende mot spissen uten å virke snipete,
men ganske stumpt for en mynde. Nesebrusken ønskes
plassert noe under neseryggen. Skallen og neseryggens
linjer lett divergerende.

Lepper:

Godt markerte, tørre uten overdrivelse. Mot munnviken kan
det være en liten leppefold som dekker den pigmenterte
underleppen. Aldri hengende eller skjuler underkjeven.
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Kjever/tenner:

Kraftige kjever og tenner. Saksebitt, tangbitt aksepteres.

Øyne:

Mørke ønskelig. Fargen fra mørk brun til ravfarget i henhold
til pelsfargen. Uttrykksfulle, ganske store, lett skråstilte
(mandelformete). Livlig og gjennomtrengende uttrykk
karakteristisk.

Ører:

Middels store, ganske smale. Rekker til innerste øyekrok når
trukket forover. Ansatt i høyde med øynene. Den innvendige
del av øreåpningen har bløt ørebrusk. Virker ganske
kjøttfulle. Tillatt båret foldet bakover så de berører halsen;
båret takformet; helt stående med lett bøyde spisser når
opphisset.

Hals:

Lang, muskuløs, kraftig. Ovalt tverrsnitt, går mykt over fra
manken. Hodet bæres temmelig høyt (i ro bæres hodet
lavere enn hos greyhound).

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Lange, tørre, muskuløse. Ikke for bredstilte. Parallelle sett
forfra.

Underarm:

Lang. Avstand fra albue til bakken ca 54% av mankehøyden,
gir ikke inntrykk av å være overdrevent høybent.

Mellomhånd:

Lett skråstilt.

Poter:

Ovale. Godt sluttede og hvelvede.

Kropp:

Mankehøyden lik kryssets høyeste punkt.

Overlinje:

Rett rygg, lett hvelvet over lenden. Nesten rett lend hos tisper
ingen feil.

Manke:

Noe markert.

Rygg:

Rett.

Lend:

Bred og muskuløs.

Kryss:

Skråstilt, mykt fallende. Langt, muskuløst og bredt. Hoftebena
bredt plassert (bredden mellom hoftebena 12-14% av
mankehøyden).

Bryst:

Meget rommelig og dypt (rekker til albuene). Moderat bredt
sett forfra. Godt hvelvede, men ikke tønneformete ribben i
brystkassens bakre del. Lange skråttliggende ribber, langt
brystben.
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Opptrukket.
Lang, kraftig ved roten, med beheng. I ro bæres halen lavt,
halespissen danner en sigdformet bue oppover eller en lukket
ring. Kan også bæres rett ned, men aldri loddrett. Under
bevegelse bæres den høyere, men basen aldri høyere enn
lenden.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Lange, muskuløse, ganske velvinklede. Lett bakover- og noe
bredstilte, men absolutt mindre enn hos greyhound. Parallelle
sett bakfra.

Underlår:

Langt.

Haser:

Kraftige.

Poter:

Ovale. Noe lengre enn forpotene. Sluttede, kompakte.

Bevegelser:

Flytende og energiske. Korrekt vinkling i for- og baklemmer
tillater lange jordvinnende steg i både skritt og trav. Kan gå i
passgang under langsom fremføring, men ved økende
hastighet gå over til diagonal bevegelse. Karakteristisk at
hunden snorer i langsomt trav.

Hud:

Godt tilliggende, elastisk.

Pels:
Hårlag:

Føles elastiskt og ganske grovt, verken ruhåret eller
silkeaktig, av varierende lengde. Kan være lengre på
manken, kortere på sidene, kortest på buken og bena. Pelsen
på buken finere og tynnere. Lengst, men likevel grovt, bak på
lårene og hele undersiden av halen, danner moderate bukser
og virker busket.

Farge:

Alle farger tillatt. Nesebrusk og øyelokkrender sorte eller
mørke. Ved lysere pels, f eks blå eller beige, er nesebrusken
tilsvarende blå eller beige.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
70-80 cm
Tisper:
68-75 cm
Hunder over tillatt mankehøyde tillates når typisk kroppsform
er bevart. Noe under minimum er ikke diskvalifiserende
dersom hunden ikke har andre feil.
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Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Feil:

Helhetsinntrykk:

Hode:

Hals:

Forben:

Kropp:

Hale:
Bakben:

Hud:
Farge:

Tempera
ment:
Diskvalifiserende
feil:

− Store avvikelser i forholdet mellom høyde og
lengde.
− Spinkel benstamme.
− For liten eller for grov muskulatur.
− For hvelvet panne, for markert pannefure.
− For uttalt stopp.
− Snipete eller spisst snuteparti. Konveks
neserygg. For hengende overlepper.
− Svake
kjever.
Overeller
underbitt,
manglende tenner (bortsett fra P1).
− Utstående øyne.
− Ører som bæres flate mot kinnene.
− Kort, tynn. Overdrevet høyt båret hode (som
italiensk mynde) eller overdrevent lavt (som
borzoi).
− Steile skuldre.
− Inn- eller utoverdreide albuer.
− Utoverdreide poter. Deformerte tredeputer.
− Ryggen hvelvet allerede fra brystpartiet.
− For hvelvet lend.
− Flat brystkasse, ikke dyp nok. Kort brystben,
brystbenspissen på tilbaketrukket at den ikke
synes i profil.
− Opprullet over ryggen, båret til siden.
− Dårlig vinkling.
− Kuhaset eller hjulbent.
− Flate, sprikende poter.
− Tykk, løs, uelastisk.
− Rosa
eller
flekket
nesebrusk
eller
øyelokksrender.
Lys
nesebrusk
eller
øyelokkrender hos andre farger enn blå og
beige.
− Sløvhet, overdrevent reservert

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Små øyne, trekantet øyeåpning.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 19. september 2001

