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RASEBESKRIVELSE FOR KAUKASISK OVTCHARKA

(Kavkzskaïa Ovtcharka)
Opprinnelsesland:

Sovjetsamveldet

Hjemland:

Russland

Helhetsinntrykk:

Harmonisk bygget, lett rektangulær, stor, kraftig hund med
grov benstamme og kraftig muskulatur.
Godt kjønnspreg,- hannhunder maskuline med godt utviklet
manke og et større hode sammenlignet med tispene. De er
også mer massive, større og ofte kortere i kroppen enn
tispene.
Hunder med den lengre pels-varianten har en tydelig man.

Viktige
proporsjoner:

Kroppen 3 – 8 % lengre enn mankehøyden. Forbena 50 - 5
% av mankehøyden. Skalle: snute = 3 : 2.

Adferd/
temperament:

Stødig, aktiv, selvsikker, uredd og selvstendig. Knyttet til sin
eier, en utmerket vakthund.

Hode:

Stort, massivt, bredt ved kinnbena, sett ovenfra kileformet
med en bred base.

Skalle:

Massiv og bred, pannen nesten flat med en markert, men
ikke dyp pannefure. Øyenbrynsbuene vel utviklet, men ikke
framtredende. Nakkeknøl umerkelig.

Stopp:

Synlig, men ikke skarpt markert.

Nesebrusk:

Sort, stor med korrekt åpne nesebor, stikker ikke fram fra
snuten. Sort nesebrusk er ønskelig hos ensfargede, prikkete
eller flekkete individ, men ikke påkrevd. (Men genetisk blå
eller leverfarget nese er ikke tillatt).

Snuteparti:

Bredt og dypt, gradvis avsmalnende mot nesebrusken, med
kraftige kjever og hake, stor dybde og godt utfylt under
øynene. Bred neserygg. Skalletaket og neseryggen er
parallelle.

Lepper:

Tykke, godt tilsluttende, godt pigmenterte.

Kjever/tenner:

Sunne, hvite, sterke. Fortennene sitter tett og på linje.
Komplett tannsett. Sakse- eller tangbitt.
Skadde, brukne tenner eller tenner som er slått ut som ikke
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påvirker bittet har ingen betydning, heller ikke mangel av P1.

Kinn:

Godt utviklet og understreket av godt utviklede tyggemuskler.

Øyne:

Moderat store, ovale, ikke for dyptliggende, plassert bredt og
lett skråstilte. Ulike nyanser av brunt, fra mørk til hasselnøtt.
Øyenlokksrendene er sorte og stramme.
Alvorlig, oppmerksomt og spørrende uttrykk.

Ører:

Moderat store, tykke, trekantede, naturlig hengende, ansatt
høyt og bredt. Ørets innerside ligger tett mot kinnet.
Kuperes tradisjonelt i rasens hjemland.* Naturlige ører
likeverdig.

Hals:

Middels lang, kraftig, lavt ansatt, rund i tverrsnitt. Uttalt
nakkebue, særlig hos hannhunder.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløse. Rette og parallelle sett forfra, ganske vidstilte.

Skulder:

Meget muskuløs. Moderat lang, bred, skråstilt i ca 100
graders vinkel til overarmen. Ligger tett mot brystkassen.

Overarm:

Kraftig og muskuløs, godt tilliggende.

Albue:

Godt tilbakelagt, parallell til kroppens midtakse, verken inneller utoverdreid.

Underarm:

Rett, massiv, moderat lang, muskuløs, rund i tverrsnitt.

Mellomhånd:

Kort, massiv, nesten loddrett sett forfra og fra siden.

Poter:

Store, runde, godt buet, godt samlet.

Kropp:

Meget velutviklet, bred, meget muskuløs, velbalansert.

Manke:

Godt markert, moderat lang. Litt høyere over manken enn
over krysset.

Rygg:

Rett, bred, stram.

Lend:

Kort, bred, lett hvelvet.

Kryss:

Moderat langt, bredt, avrundet og skrår lett mot halefestet.

Bryst:

Langt, bredt, dypt i hele lengden, tverrsnitt en bred oval.
Godt buede ribben, velutviklede bakre ribben. Tydelig
forbryst.
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Moderat opptrukket.
Høyt ansatt, sigdformet eller krøllet. Avslappet henger den til
hasene, når oppmerksom kan halen bæres over rygglinjen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett bakfra rette, parallelle og moderat bredstilte.
Tilstrekkelig vinkler i knær og haser sett fra siden. Bør ikke
stå for langt bak.

Lår:

Brede, muskuløse, moderat lange.

Knær:

Tilstrekkelig velvinklet.

Underlår:

Brede, muskuløse, moderat lange.

Haser:

Brede og tørre, tilstrekkelig velvinklet, faste, vender verken
inn- eller utover.

Mellomfot:

Ikke lang, massiv, nesten rett sett forfra og fra siden.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie, elastiske, rolige med godt driv fra bakbeina. Stabile
ledd, godt koordinerte bevegelser. Trav er den typiske
gangarten. Manke og kryss på linje, relativt stabil rygg i
bevegelse.

Hud:

Tykk, tilstrekkelig elastisk, uten folder eller rynker

Pels:
Hårlag:

Rett, grov pels som står ut med god utviklet underull. Både
dekkhår og underull bør være minst 5 cm. Pels på hode og
forben er kortere og tykkere. Halen er fullstendig dekket av
tykk og tett pels. Lengre dekkpels danner ”busker” på ørene,
”man” rundt halsen og ”bukser” på baksiden av lårene.

Farge:

Alle farger, ensfarget, flekket eller prikket. Unntatt ensfarget
sort, avbleket sort eller sort i alle kombinasjoner eller genetisk
blå eller leverfarget.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: Ønskelig 72 – 75 cm, minimum 68 cm.
Tisper: Ønskelig 67 – 70 cm, minimum 64 cm
Større høyde er akseptabelt så lenge hunden er harmonisk.
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Hannhunder: Minimum 50 kg
Tisper: Minimum 45 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.

Alvorlige feil:

- For lett eller for grovbygget
- Manglende selvtillit
- Manglende kjønnspreg
- Lite hode i forhold til kroppen, lett, smalt, langt, grovt, kantet
eller rundt
- Meget markert stopp
- Snuten fallende, konkav, snipet
- Små tenner, med store mellomrom, fortennene står ikke på
rett linje, alle avvik fra tannformelen (bortsett fra manglende
P1)
- Utilstrekkelig markerte kinnben
- Store, utstående øyne, svært lyse, synlig. Øyelokk, ikke
stramme øyenlokk
- Store ører, tynne eller for lavt ansatte
- Karpelend, lang og svak lend, overbygget, svak overlinje
- Kvadratisk kropp, for tettbygget, for lang, smal både foran
og bak, for høybeint, kort brystkasse, flat eller grunn
brystkasse, krysset kort eller avfallende.
- Kort hale
- Dårlig benstamme, muskler og sener
- Ikke korrekt vinkling
- Buede underarmer
- Ubalansert i bevegelse
- Mangler driv fra bakparten
- Myk, krøllet pels eller meget korte dekkhår eller manglende
underull

Diskvalifiserende
feil:















Aggressiv eller meget sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Alle avvik fra beskrevet bitt.
Manglende tenner (bortsett fra P1 og M3)
Entropion
Glassøyne, ulik, mørkeblå eller grønn øyenfarge
Kupert hale
Stadig passgang eller umulig å vurdere bevegelsene
Sort farge i alle varianter og nyanser;- ensfarget,
avbleket, flekket, prikket eller som sadel (unntatt maske)
Genetisk blå i alle varianter og nyanser
Blå-grått pigment på nese, lepper og øyenlokksrender
Genetisk brun i alle varianter og nyanser
Genetisk brun nese, lepper og øyenlokksrender
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Tan-tegninger på sorte, blå eller brune hunder
Høyde under minimumsmål
Manglende kjønnspreg

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er øre- og halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 12.04.2011

