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RASEBESKRIVELSE FOR SLOVAKISK CUVAC
(Slovenský Cuvac)

Opprinnelsesland/
hjemland:

Tsjekkoslovakia.

Helhetsinntrykk

Kraftig bygget fjellhund, imponerende med tykk hvit pels.
Kraftig benstamme, livlig temperament, vaktsom, uredd og
våken. Kort rektangulær med ganske høye lemmer. Vaktsomhet og årvåkenhet har gitt rasenavnet: cuvat betyr å
høre.

Adferd/
temperament:

Uredd og modig, alltid beredt til å forsvare mot alle inntrengere, også bjørn og ulv. Ifølge tradisjonen alltid hvitfarget
for å kunne skille hunden fra villdyr om natten.

Hode:
Skalle:

Kraftig, langstrakt, bred mellom ørene. Sett fra siden lett
velvet i forhold til neseryggen. Bred panne med grunn
pannefure som smalner bakover. Øyebrynsbuene i
proporsjon til hodet. Flatt skalletak. Nakken tydelig markert
med en kraftig nakkeansats.

Stopp:

Moderat.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Sort, spesielt om sommeren.

Snuteparti:

Kraftig og skvært, middels langt, temmelig bredt, jevnt
avsmalnende. Rett neserygg.
Snutelengde:skallelengde = 1:1.

Lepper:

Stramme uten synlig leppefold. Sorte gummer og lepperender. Middels tykke, ikke hengende lepper.

Kjever/tenner:

Kraftige. Saksebitt. Komplett tannsett.

Øyne:

Mørk brune, ovale og rett stillet. Stram og sort øyelokkrand.
Sorte blinkhinner slik at øyet virker uttrykksfullt.
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Høyt ansatt, bevegelige. Moderat lange, hengende tett inntil
hodet. Rund ørespiss, rekker til munnviken. Tynnere pels
halveis ned på øret.
Rett, bæres høyt når oppmerksom. Ikke løs halshud. Hos
hannhunder meget kraftig og med stor halskrage.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, søyleaktige med god vinkling mellom over- og
underarm. Vanligvis lange lemmer, spesielt hos hannhunder.
Sterke, runde og godt samlete poter.

Skulder:

Lang, godt tilbakelagt.

Overarm:

Godt tilliggende, muskuløs, skrånende mot albuen.

Underarm:

Lang, rett, kraftig og muskuløs.

Håndrot:

Kraftig og benete.

Mellomhånd:

Kort, kraftig, moderat skråstilt.

Poter:

Kraftige tær og klør. Godt hvelvede og runde. Godt behåret,
tykke sorte tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Rett.

Rygg:

Middels lang, sterk.

Lend:

Passe lang, middels hvelvet, meget muskuløs, godt forbundet
med krysset.

Kryss:

Kraftig, bredt og lett fallende.

Bryst:

Bredt. Brystbenspissen i høyde med skulderleddet. Godt
buete ribben, også de bakerste. Brystkassens høyde overstiger halvparten av mankehøyden, bredden en fjerdedel av
mankehøyden.

Underlinje/buk:

Moderat opptrukket.

Hale:

Lavt ansatt. I hvile bæres den hengende og rekker til
haseleddet. Sigarformet, ikke opprullet halespiss. I bevegelse
bæres den buet over lenden.
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Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Lår og underlår muskuløse og langstrakte med god bredde.

Knær:

Meget muskuløse og velvinklete.

Underlår:

Skråstilte, kraftige og muskuløse.

Haser:

Kraftige, åpent vinklete. Temmelig lavt ansatte, velutviklete
og brede.

Mellomfot:

Kort, kraftig og rett. Sporer uønsket.

Poter:

Noe lengere enn forpotene. Forøvrig lik form. Noe kraftigere
og mer hvelvede tær.

Bevegelser:

Til tross for størrelsen uvanlige lette, raske og spenstige
bevegelser i all slags terreng og værtyper. Trav foretrekkes.

Hud:

Løs på kroppen, ellers tilliggende. Rosa hud, sort rundt
øynene, på nesebrusken og munnen hvor den går over i de
sorte slimhinner. Sorte tredeputer.

Pels:
Hårlag:

Bortsett fra hodet og bena danner hårlaget en tett pels uten
skill langs ryggen og uten fane på halen og beheng på
lårene. Hannhundene en iøyenfallende halskrage. Kortere og
tilliggende på hode og ben, noe lengre på benas bakside.
Kort pels på øreansatsen går gradvis over i halskragen.
Underullen helt dekket av lang overpels, 5-15 cm. Mest
bølgete på halskragen, forøvrig middels bølget og på ryggen
dannes flere sammenhengende, tverrgående bølger. Enkle
bølger som ikke henger sammen er uønsket. Ønskelig med
en luftig tett pels.
Underullen er fin og tett, opp 1/2-2/3 av dekkpelsen. Om
sommeren felles underullen og pelsen blir mindre tett, men
pga bølget dekkpels beholder den sin luftighet og danner ikke
skill langs ryggen.

Farge:

Hvit. Gulaktig anstrøk på øreansatsen tillatt, men ikke
ønskelig. Tydelige gule flekker ikke tillatt.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

62-70 cm
59-65 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

36-44 kg
31-37 kg
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Andre mål:
Ca. hodelengde:
Skallelengde:
Snutelengde:
Høyde bakke til bryst:
Brystdybde:
Kroppslengde:
Brystkassens lengde:
Brystkassens omkrets
målt bak skulderen:
Brystkassens omkrets
målt ved siste ribben:
Vinkler:
Skulderledd:
Albueledd:
Hofteledd:
Kneledd:

Hannhunder:

Tisper:

25-28 cm
13-15 cm
12-14 cm
33-37 cm
30-34 cm
69-76 cm
40-47 cm

23-26 cm
12-14 cm
11-13 cm
30-35 cm
25-30 cm
60-72 cm
37-44 cm

70-83 cm

68-72 cm

60-70 cm

56-65 cm

107°
145°
90°
110°

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:

−
−
−
−
−
−
−
−
Diskvalifiserende
feil:

Tangbitt, tannmangel.
Hengende lepper.
Usymmetriske bårete ører.
Flat, ikke dyp nok brystkasse.
Haleknekk.
Sprikende poter.
Tettliggende hengende pels, helt bølgete pels.
Pelsmangel på mave, sider og kjønnsorganer.

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Rosa flekker på nesebrusk, lepper eller øyelokkrender.
− Lyse øyne.
− Gule flekker i pelsen.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 12. januar 1999.
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