216 – PUDELPOINTER
PUDELPOINTER
Pôvod: Nemecko
Použitie: Mnohostranný poľovný pes, stavač
Klasifikácia: 7. skupina stavače; 1.1. sekcia–kontinentálne stavače typu braka,
so skúškou
Dátum publikovania platného štandardu: 13. 11. 1959
Celkový vzhľad:
Ideálny typ má stavbu pointra ťažkého typu, s kohútikovou výškou 60–65 cm,
s nie príliš dlhým, drôtovitým a drsným osrstením hnedej farby alebo farby
suchého lístia.
Dôležité proporcie: Dĺžka trupu je k výške v kohútiku v pomere 10:9.
Hlava: Primerane dlhá, široká, s drsnou srsťou, bradou a výrazným obočím.
Temeno
Čelový sklon: Má strmo klesať.
Tvárová časť
Papuľa: Má sa uprednostňovať dlhá a široká papuľa, nie úzka a zbiehavá ako
má pudel). Chrbát nosa je podobne zdvihnutý ako má pointer.
Oči: Veľké, okrúhle, ohnivé, s dravčím výrazom, žltej až žltohnedej farby.
Uši: stredne veľké, plocho priliehajú, nie sú hrubé ani mäsité. Sú skôr špicaté,
ako zaoblené a sú pokryté bohatou srsťou.
Krk: stredne dlhý, suchý, s klenutou svalnatou šijou. V chove treba venovať
mimoriadnu pozornosť odstráneniu plochého krku s nedostatočným svalstvom.
Trup
Kohútik: vysoký, dlhý a plný.
Chrbát: krátky a rovný.
Bedrá: veľmi svalnaté.
Kríže: dlhé a primerané, šikmé a svalnaté. Boky široké.
Hrudník: primerane široký a veľmi hlboký, rebrá dobre klenuté.
Brucho: smerom dozadu vtiahnuté, štíhle, krátke slabiny.
Chvost: ľahký, nasadený tak ako má pointer, rovno nesený, bez zástavy, pokrytý
tvrdou srsťou. Chvost sa má šteňatám skracovať tak, aby sučkám dosahoval po
spodný okraj pošvy a psom aby kryl semenníky.
Končatiny
Predné končatiny: rovné a zvislé, výrazné šľachy.
Plecia: šikmé, široké, dlhé, pevne priliehajúce, plné, s výrazným vystupujúcim
svalstvom.
Lakte: umiestnené ďaleko vzadu.
Predlaktia: dlhé, s pevným svalstvom.
Zadné končatiny: pri pohľade zozadu zvislo postavené. Korektne zauhlené, so
silným napnutým svalstvom, dlhé a primerane mohutné.

Päty: ďaleko vzadu a pomerne vysoko, sú výrazne zauhlené. Labky: okrúhle s
uzavretými prstami. Dôležité je skontrolovať tvrdé vankúšiky. Osrstenie labiek a
prstov má byť krátke.
Osrstenie
Srsť: ideálny typ vyžaduje stredne dlhú, drsnú, hustú srsť. Spodné časti končatín
majú byť osrstené krátkou srsťou.
Farba: hnedá alebo farba opadaného lístia. Neprípustné je biele, čierne, príliš
svetlé ako aj pásikavé osrstenie, ak nie je obmedzené na nepatrné znaky.
Veľkosť: v chove sa treba snažiť o dosiahnutie kohútikovej výšky 60–65 cm. Psy
pod 56 a sučky pod 54 cm sa nemajú v žiadnom prípade zapísať do plemennej
knihy (zaradiť do chovu).
Chyby: každá odchýlka od hore uvedeného sa má pokladať za chybu, ktorej
posúdenie závisí od stupňa odchýlky.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.

