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CHART POLSKI
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Polen

Användningsområde

Vinthund för jakt på fälthare, räv, rådjur och trapp, men även
på varg.

FCI-klassifikation

Grupp 10, sektion 3

Bakgrund/ändamål

Chart polski, den polska vinthunden, har förekommit i Polen
sedan 1200-talet. Rasen härstammar antagligen från asiatiska
vinthundar av salukityp och inte, som den ryske författaren Sabaniejev har påstått, från korsningar mellan greyhound och borzoi.
Det senare är inte möjligt, eftersom rasen borzoi inte var känd
förrän under tsar Ivan den Förskräckliges regim på 1500-talet.
Chart polski omnämns ofta i litteraturen, speciellt i jaktlitteratur,
och den bilddokumentation som ingår är mycket enhetlig. Det
oföränderliga utseendet hos den polska vinthunden så som den
avbildas på målningar och teckningar visar att rasen, trots inkorsningar med andra raser, bevarade sitt ursprungliga utseende ända
till slutet av 1800-talet.

Helhetsintryck

Chart polski är en storvuxen hund. Den skall vara kraftfull,
muskulös och påtagligt kraftigare och mindre finlemmad än de
övriga korthåriga vinthundarna. Den skall dock inte vara grov
eller trög. Till sitt utseende liknar den närmast sin anfader, den
asiatiska vinthunden. Den kraftiga benstommen, den kompakta
kroppsbyggnaden, den framträdande muskulaturen och de kraftfulla käkarna vittnar om att denna ras har använts för jakt under
de krävande polska klimatbetingelserna. De uttrycksfulla ögonen,
med livlig och genomträngande blick, spelar en viktig roll för
helhetsintrycket.

Viktiga
måttförhållanden

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara
10:10,2-10,3.

Uppförande/karaktär

Chart polski är självmedveten, självsäker, reserverad och modig.
Under jakten är den snabb, mycket skicklig och uthållig. I aktion
reagerar den snabbt och häftigt.

Huvud

Huvudet skall vara kraftfullt, långt och välskuret.
Det skall bäras förhållandevis högt. I stillastående bärs huvudet
något lägre än hos greyhound.
Huvudets längd skall motsvara 37-38 % av mankhöjden för hanhund och 36-38 % 36-38:100 för tik.
Förhållandet mellan nosparti och skallparti skall vara 1:1, nospartiet
får dock vara något längre

Huvudets bredd vid okbågarna skall vara ca 38 % av huvudets
längd.
Det är önskvärt att nospartiets omkrets mätt framför ögonen är
cirka 80 % av huvudets längd.
Skallparti
Skalle

Skallens övre del skall vara flat. Pannfåran skall endast vara lätt
markerad, önskvärt är ca 5 mm djup. Pannan och ögonbrynsbågarna skall endast vara lätt markerade. Skallens och nospartiets
sidor skall mjukt övergå i varandra.

Stop

Stopet skall endast vara lätt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart eller mörk. Den skall vara stor och
något framskjuten.

Nosparti

Skallens och nospartiets övre plan skall vara lätt divergerande. Nospartiet skall vara kraftfullt och avsmalna så gradvis mot nosspetsen
att det inte ger intryck av att vara spetsigt, utan snarare trubbigt
för att vara hos en vinthund. Det är önskvärt att nostryffeln är
placerad en aning lägre än nosryggens övre plan.

Läppar

Läpplinjen skall i sin helhet vara tydligt framträdande. Läpparna
skall vara strama utan överdrifter. Vid ansättningen får de bilda
ett mycket litet veck som döljer underläppens pigmenterade kant.
Läpparna får dock aldrig vara hängande eller dölja underkäken.

Käkar/tänder

Saxbett, men tångbett är tillåtet. Käkarna och tänderna skall vara
kraftiga.

Ögon

Allt efter pälsfärgen kan iris variera i färg från mörkt brun till bärnsten, men mörka ögon är önskvärt. Ögonen skall vara uttrycksfulla,
ganska stora och något snedställda (mandelformade). Uttrycket
måste vara rastypiskt - livligt och genomträngande.

Öron

Öronen skall vara medelstora och ganska smala. När de förs framåt
skall deras yttersta delar lätt nå de inre ögonvrårna. Öronen skall
vara ansatta i ögonhöjd. Öronbrosket skall vara relativt mjukt och
öronen kan ge intryck av att vara tjocka. Tillåtna öronställningar är:
vikta bakåt mot nacken (rosenöra), vikta öron, vid lystring helt resta
ståndöron eller resta öron med yttersta spetsen svagt framåttippad.

Hals

Halsen skall vara lång, muskulös och kraftfull. Sedd i genomskärning skall den vara oval, med mjuk övergång i manken.

Kropp

När hunden står fritt skall den vara lika hög över manken som över
ländpartiets högsta punkt (korsbenen).

Överlinje

Ryggen skall vara plan men ländpartiet skall vara mjukt välvt. Hos
tikar är ett nästan plant ländparti inte något fel.

Manke

Manken skall vara liten, men markerad.

Ländparti

Länden skall vara bred och muskulös.

Kors

Korset skall vara snedställt, tämligen mjukt sluttande, långt, brett
och muskulöst. Höftbenskammarna skall vara placerade mycket
brett isär (bredden mellan höftbensknölarna skall motsvara 12-14
% av mankhöjden).

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara mycket rymlig och djup. (Idealiskt är att
bröstbenet når till armbågen). Framifrån sedd skall bröstkorgen
vara måttligt bred. De bakre revbenen skall vara märkbart välvda,
men inte tunnformade. Revbenen skall vara långa och snedställda.
Bröstbenet skall vara långt.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara uppdragen.

Svans

Svansen skall vara lång och kraftig vid ansättningen. I stillastående
skall svansen bäras lågt, varvid den yttersta delen skall bilda en
uppåtböjd krok eller en sluten ring. Svansen kan också ibland i
stillastående vara helt rakt nedhängande. Under rörelse får svansen
bäras högre, men vid ansättningen får den ej bäras högre än i nivå
med ländpartiet.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Frambenen skall vara långa, torra, muskulösa och inte för brett
ställda. Sedda framifrån skall de stå parallellt.

Underarm

Underarmarna skall vara långa. Avståndet från armbågsleden till
marken skall vara cirka 54 % av mankhöjden; dessa proportioner
skall vara balanserade så att hunden inte ger intryck av att vara
överdrivet högställd.

Mellanhand

Mellanhänderna skall från sidan sett vara något snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala med väl slutna och välvda tår.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara långt, muskulöst och tämligen välvinklat.
Bakbenen skall i profil stå något bakom hunden. Bakifrån sedda
är bakbenen parallellt och något brett ställda, dock inte så brett
som hos en greyhound.

Underben

Underbenen skall vara långa.

Has/hasled

Hasorna skall vara starka.

Baktassar

Baktassarna skall vara ovala, men mer långsträckta än framtassarna.
Tårna skall vara väl välvda och kompakta.

Rörelser

Rörelserna skall vara flytande och energiska. En korrekt vinkling
i fram- och bakställ möjliggör ett långt och fritt steg i såväl skritt
som trav. Då hunden rör sig långsamt får den röra sig i passgång,
men vid ökad hastighet skall den återgå till normala diagonala
rörelser. Bakbensrörelserna är typiska för rasen - i långsamt trav
kan baktassarna föras mycket tätt, vilket inte skall betraktas som fel.

Hud

Huden skall vara väl åtliggande och elastisk.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vid beröring vara spänstig, ganska sträv men inte borstig
och inte heller silkesaktig. Pälsen på kroppen skall vara av varierande
längd. Över manken är pälsen vanligtvis något längre, men kortare
på kroppens sidor. Kortast är den på förbröstet och benen. Pälsen
på buken är tunnare och glesare. På baksidan av låren och längs
hela undersidan av svansen skall pälsen bestå av tydligt längre men
ändå sträva hårstrån och bilda antydan till byxor respektive borst.

Färg

Alla färger är tillåtna. Färgen på ögonkanter och nostryffel skall
vara svart eller mörk, men när pälsfärgen är ljusare, dvs blå eller
beige, är nostryffeln också blå eller beige.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Fel

Hanhund:
idealhöjd är 70-80 cm
Tik: 		
idealhöjd är 68-75 cm
Individer som är större än angiven idealhöjd tillåts under förutsättning att de i övrigt är rastypiska.
Individer med en något mindre mankhöjd än den i standarden
angivna skall inte diskvalificeras om inte också andra fel föreligger.
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
• Väsentlig avvikelse från de i standarden angivna
proportionerna mellan kroppslängd och mankhöjd.
• Klen benstomme.
• Klen kroppsbyggnad.
• Svagt utvecklad muskulatur.
• Grov konstitution.
• För välvd panna.
• Tydligt markerad pannfåra.
• Tydligt markerat stop.
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Liten spetsig nostryffel.
För välvd nosrygg.
Överdrivet utvecklade läppar.
Svaga käkar.
Över- eller underbett.
Betydande tandbortfall (undantag P1).
Utstående ögon.
Öron som bärs platt mot huvudets sidor.
Kort eller tunn hals.
Överdrivet högt buret huvud.
Överdrivet lågt buret huvud.
Rygglinje som är välvd redan från bröstkorgspartiet.
Alltför välvt ländparti.
Flat och grund bröstkorg; kort bröstben, avsaknad av
markerat förbröst.
Svans som bärs böjd in över ryggen.
Snett buren svans.
Raka skuldror.
Utåt- eller inåtvridna armbågar.
Utåtvridna tassar.
Deformerade trampdynor.
För svag bakbensvinkling.
Kohasighet.
Hjulbenthet.
Lösa tassar.
Tjock, lös och oelastisk hud.
Rosa eller fläckig pigmentering på nostryffel och ögonkanter.
Avblekt pigment på nostryffel och ögonkanter vid annan
pälsfärg än blå och beige.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Slöhet.
• Små triangelformade ögon.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Underkäke
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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