
I. - Celkový vzhled

celk.netyp.-0:

příliš lehký-1:

malý-2:

stand., lehký-3:

stand., nižší.-4:

stand., vyšší.-5:

vyšší než stand.-6:

hrubý, neharm.-7:

velký, netyp.-8:

III. - Zuby

úzký, sil.obl.-0:

šikmé čel.-1:

podkus-2:

lehký podkus-3:

volný nůž.-4:

nůžkový-5:

těsný nůž.-6:

IV. - Tělesná stavba

A - optimální:

B - dl., úzká hlava:

C - lymf. hlava:

D - mělký stop:

E - hl., strmý stop:

F - vyst. tváře:

Chybějící zuby:

G - otevř. pysky:

II. - Barva oka

černá-0:

černohnědá-1:

tmavěhnědá-2:

středněhnědá-3:

červenohnědá-4:

světlehnědá-5:

žlutohnědá-6:

žlutá-7:

Oligodentie

chybí řezák(y)-i:

chybí špičák(y)-c:

vel. premol.-p:

vel. molár(y)-m:

malý premol.-x:

malý molár(y)-y:

lymfatický-9:

žlutobílá-8:

jiná barva-9:

klešťový-7:

lehký předk.-8:

předkus-9:

entropium-0:

malé oko-1:

úzce otev., štěrbinovité-2:

slzotok (Epiphora)-3:

viditelná bělina-4:

kulaté oko-5:

viditelná mžurka-6:

viditelná spojivka-7:

nepig. víčka-8:

ektropium-9:

I - dl., nízko nasaz. ucho:

J - lehké, odstávající ucho

K - krátký krk:

úzké-0:

zbíhavé-1:

vbočené tlapy-2:

vybočené tlapy-3:

franc. postoj-4:

volná lopatka-5:

přeúhlené v ramen.kloubu-6:

strmé v ramen.kloubu-7:

volné lokty-8:

měkké nadp.-9:

M-malé předhr.:

N-příliš dl., měkký hřbet:

O-vyklenutá partie beder:

P-přestavěný:

Q-krátká záď:

R-krátký ocas:

vtaž.mezi kon.-0:

vysoko v poh.-1:

vysoko v klidu-2:

nad hřbetem-3:

nes. na stranu-4:

dole stočený, háčkuje-5:

stočený-6:

deformovaný-7:

nedostatečně  osrstěný.-8:

vlajkovitý-9:

úzké-0:

sbíhavé-1:

vbočené tlapy-2:

vybočené tlapy-3:

kravské-4:

sudovité-5:

strmé v kolením kloubu-6:

přeúhl.v kolením kloubu-7:

strmý hleznový kloub-8:

přeúhl. hleznový kloub-9:

U-rozevřené. dlouhé tlapy:

V-vad.čer.barva:

W-světlé pálení:

X-zakouř. pálení:

krátké-0:

úzké nebo přek. vpředu-1:

úzké nebo přek. vzadu-2:

vysoké-3:

málo prostorné-4:

nedost. posun zádi-5:

málo pevné-6:

volné lopatky nebo lokty-7:

nejisté, prošlapuje-8:

mimochod-9:

V.-Bílé znaky

chybění bílých znaků nad rámec standardeu-1:

chybění některých bílých znaků-2:

většina znaků méně vyjádřená-3:

někt.méně vyjádř.nebo mírně asymetrické-4:

typické rozložení bílých znaků-5:

někt.více vyjádř.nebo mírně asymetrické-6:

větš.znaků více vyjádř., větší asym., bílá za koutek-7:

velké bílé znaky narušující celkovývzhled-8:

chybí pálení, bílé znaky přecházejí v černou-9:

Indexy (pigmentové skvrny na čenichu)

málo-p:

více-r:

silně-s:

VI.-Povaha

bázlivý-1:

nejistý-2:

cholerický-3:

temperamentní-4:

vyrovnaný-5:

klidný, ale pozorný-6:

málo temperamen.-7:

flegmatický-8:

tupý-9:

krátkosrstá-0:

nedos.podsada-1:

nedost.dlouhá-2:

řídká srst-3:

otevřená-4:

mírně zvlněná-5:

silně zvlněná-6:

kudrnatá-7:

vyst.podsada-8:

dl.jemná srst-9:

L - vady hrudních konč.:

H - vady oka:

S - vady ocasu:

T - vady pánevních konč.:

Y - vady srsti:

Z - vadné chody:

prokvetlá kolem očí, uší-0:

světlá podsada-1:

narezlá-2:

výška: 69

hl.hrudniku: 29

délka těla: 72

obvod hrudíiku: 85

šířka hlavy: 15

obvod hlavy: 52

vzdál. uši: 15

délka ucha: 14

délka hlavy: 27

délka čenichu: 11

délka krku: 25

délka hřbetu: 66

délka ocasu: 41

obvod nadprstí: 14
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