TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS
(FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT)

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS
Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését
tekintve egy intelligens, fürge és élénk kutya, harmonikus testfelépítéssel, elegancia és
büszkeség benyomását keltve.
FONTOS ARÁNYOK
- A fang hossza kb. 9/10-e az agykoponyának.
- A testhossz (scapular ischial) kissé meghaladja a marmagasságot.
- A marmagasság megegyezik a far magasságával.
- A könyöknél mért magasság 5/9-e a marmagasságnak.
MAGATARTÁS / JELLEM:
Hűségéről, tanulékonyságáról és képezhetőségéről híres, mely különösen kellemes társassági
kutyává teszi.
FEJ:
Előkelő, egyenes vonalú, a testtel arányos. Jól cizellált kell legyen, nem lehet erős, de
túlságosan finom sem.
KOPONYARÉSZ
Agykoponya: Szélessége fele a fej hosszának. Az egész koponya felülről nézve oválisnak
látszik, oldalnézetből enyhén domború. A koponya és a fang határoló vonalai enyhén
széttartók.
Szemöldökív: Mérsékelten hangsúlyozott, hosszú szőrzettel fedett.
Homlokbarázda: A szemek között széles, a hangsúlyos tarkó felé keskenyedik. (A
törpeuszkárnál a tarkó lehet kevésbé hangsúlyos.)
Stop: Enyhén hangsúlyos.
ARCORRI RÉSZ
Orrtükör: Fejlett, függőleges profilú, tág orrlyukakkal. Színe: fekete.
Fang: A felső vonal tökéletesen egyenes, hossza kb. 9/10-e az agykoponyának. Az alsó
állkapcsok szinte párhuzamosak. A fang erőteljes. Az alsó vonalat az alsó állkapocs
határozza meg és nem a felső ajkak.
Ajkak: Mérsékelten fejlett, meglehetősen feszes, közepesen vastag, a felső ajkak túlfedés
nélkül fekszenek az alsó ajkakon. Színe: sötétbarna. A szájzug nem lehet hangsúlyos.
Állkapocs / fogak: Ollós harapás, erőteljes fogakkal.
Pofák: Nem feltűnő, a pofacsont határozza meg. A szem alatti tájék finom metszésű és alig
kitöltött. A járomívek alig hangsúlyozottak.
Szemek: Élénk tekintetű, a stop magasságában elhelyezkedő, enyhén ferde metszésű.
Mandulavágású. Sötét barna.
Szemhéjak: Színe: fekete.
Fülek: Meglehetősen hosszúak, a pofák mellett simulnak, az orr tetejétől a külső szemzugon
át haladó vonal meghosszabbításában helyezkednek el, laposak, a fül tűzésénél szélesebbek, a
fülvégek lekerekítettek, nagyon hosszú hullámos szőrrel borítottak. A fülbőr elér a szájzugig.
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NYAK:
Erős, a nyakszirttől enyhén ívelt, közepesen hosszú, jó arányú. A fejet magasan és büszkén
tartja. Lebernyeg nélküli, keresztmetszete ovális. Hossza kicsit kevesebb a fej hosszánál.
TÖRZS:
Arányos. A testhossz kissé meghaladja a marmagasságot.
Mar: Mérsékelten fejlett.
Hát: Rövid. A Harmonikus és feszes felső vonal. A marmagasság megegyezik a far
magasságával.
Ágyék: Feszes és izmos.
Far: Kerek, de nem csapott.
Előmell: A szegycsont enyhén kiugró és elég magasan elhelyezkedő.
Mellkas: Könyökig ér, szélessége 2/3-a a mellkas mélységnek. Óriás uszkár esetén a vállak
mögött mért mellkas- kerület legalább 10 cm-rel haladja meg a marmagasságot.
Keresztmetszete ovális, a hát tájékán széles.
Has és lányék: Felhúzott, de nem túlzottan.
FAROK:
Elég magasan, az ágyék táján tűzött. Lehet természetes, vagy azokban az országokban, ahol a
farokvágás nem tiltott a testhez közelebb eső 1/3-nál vagy 1/2 résznél vágott. Állás közben
alacsonyan tartott, mozgásban ferdén felemelkedik.
VÉGTAGOK
MELLSŐ VÉGTAGOK: Teljesen egyenesek és párhuzamosak, jól izmoltak, erős
csontozattal. A könyöknél mért magasság kicsit több mint fele a marmagasságnak.
Vállak: Ferdén illesztettek, jól izmoltak. A lapocka a felkarral kb. 110°-os szöget alkot.
Felkar: A felkar hossza megegyezik a lapocka hosszával.
Mellső lábtő: A felkar folytatása.
Mellső lábközép: Erős, oldalnézetből csaknem egyenes.
Mellső mancsok: Eléggé kicsik, zártak, kissé oválisak. Az ujjak jól íveltek és szorosan
illeszkedők. A talppárnák kemények és vastagok.
A karmok a black and tan színváltozatú egyedek esetében fekete színűek.
A harlekin színváltozatú egyedeknél a karmok a szaruszíntől a feketéig bármilyen árnyalata
elfogadható.
HÁTSÓ VÉGTAGOK: Hátulról nézve párhuzamosak, fejlett, jól tapintható izomzattal. A
csánkizület aránylag jól szögelt, a csípő-combcsont, a sípcsont-combcsont és sípcsont-lábtő
szögelései hangsúlyosak.
Comb: Jól izmolt, erőteljes.
Hátsó lábközép: Meglehetősen rövid és egyenes. Az uszkár farkaskörmök nélkül
születik.
Hátsó mancsok: Ld. Mellső mancsok.
MOZGÁS:
Az uszkár járásmódja könnyed, rugalmas.
BŐR:
Rugalmas, nem megereszkedett, jól pigmentált.
A black and tan esetében a bőr sötét színű. A harlekin színváltozat esetében a foltoknál sötét
(ezüst), a fehér részeken világosabb színű.
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SZŐRZET
SZŐR:
Göndör szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, göndör, rugalmas, tapintásnak ellenálló.
Sűrű, egyenletes hosszúságú fürtöket alkot.
Zsinóros szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, dús, jellegzetes zsinórokat alkot, melyek
legalább 20 cm-esek.
SZÍN:
Black and tan (fekete/cser rajzos)
A Black and tan uszkároknál a fekete szín az uralkodó, és a „cser” szín (világos apricottól a
barnáig) szimmetrikus rajzolatot alkot. A cser rajzolatok a szemöldök környékén, a fül
szélénél, a fang alsó részén (szakállban) és a pofánál, az előmellen, mind a négy láb alsó
egyharmadában, illetve a végbélnyílásnál találhatóak. A lábak külső oldalánál a fekete rész
megengedett. A két szín jól határolt legyen.
Színviszony: leginkább 80 % fekete, 20 % tan.
Harlekin (fehér / fekete foltos)
A Harlekin uszkárnál a fehér szín az uralkodó és a fekete színtől erősen határolt. A fej fekete.
Vékony fehér homlokcsík (az orrtól az első nyakcsigolyáig) vagy egy fehér korona a fejtetőn
megengedett. Szintén megengedett a fehér szín a fang alsó részén (szakáll). Az ideális jelölés
a testnél kettő vagy három nagyobb kiterjedésű önálló foltot (lapfoltot) mutat.
Kettő lapfolt esetén vagy egymás mellett találhatók, vagy a martól a vállon keresztül és a
vesetájtól a hátsó lábáig.
Három lapfolt esetén többé-kevésbé egyenletesen a nyaktól a háton keresztül a farokig el van
osztva.
Az egységes fekete hát (köppenyfolt) is megengedett.
A fekete foltok a fehér régiókban nem kívánatosak.
Színeloszlás: leginkább 80 % fehér, 20 % fekete.
MÉRET
Óriásuszkár: 45-60 cm, +2 cm toleranciával. Az óriásuszkár felnagyított és fejlettebb mása a
középuszkárnak, ugyanolyan jellemzőkkel.
Középuszkár: 35-45 cm.
Törpeuszkár: 28-35 cm. A törpeuszkár megjelenésében egy kicsinyített középuszkár,
lehetőség szerint az arányokat megtartva, minden törpejelleg nélkül.
Toy uszkár: 24-28 cm (az ideális nagyság 25 cm), -1 cm toleranciával. A toy uszkár megtartja
a törpeuszkár megjelenését és az általános arányokat a standard valamennyi pontjának eleget
téve. Minden törpejelleg kizárt, esetleg a tarkóbúb lehet kevésbé hangsúlyos.
HIBÁK:
A fentiektől való bármilyen eltérés hibának tekintendő, és a hiba súlyosságának megfelelően
kell értékelni.
- Rövid vagy laza hát.
- Túl alacsonyan tűzött farok.
- Túl ideges egyed.
- Fogak:
Két P1 hiányt nem kell figyelembe venni.
Egy P2 hiányt vagy két P2 hiányt, ha szimmetrikus
M3 hiányt nem kell figyelembe venni.
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SÚLYOS HIBÁK
- Részlegesen pigmentálatlan orr.
- Hegyes orr.
- Túl keskeny pofa.
- Nem egyenes orrhát (kosorr).
- Fogak:
két P2 hiány, ha nem szimmetrikus.
- Túl nagy vagy mélyen ülő, nem elég sötét szemek.
- Túl rövid fülek.
- Csapott far.
- Hátra kunkorodó farok.
- Túl egyenes szögelésű hátsó végtagok.
- Levegős vagy nyújtott mozgás.
- Ritka, puha vagy durva szőrzet
KIZÁRÓ HIBÁK
- Agresszivitás vagy túlzott félénkség.
- Teljesen pigmentálatlan orr.
- Jellegtelenség, különösképpen a nem elég típusos fej.
- Előre- vagy hátraharapás.
- Fogak: Egy metszőfog, 1 szemfog, vagy 1 tépőfog (P4 felső állkapocsban, M1 alsó
állkapocsban) hiány.
Egy P3 vagy P4 hiány.
Három vagy több P hiány (kivéve P1)
- Természetszerűen túl rövid farok, vagy farok hiánya.
- Farkasköröm, vagy annak nyomai a hátsó végtagokon.
- 62 cm-nél nagyobb és 23 cm-nél kisebb magasság.
- Bármi, ami törpe jelleget mutat: almafej, tarkóbúb hiánya, túl hangsúlyos stop,
kidülledő szemek, túl rövid pofa, rövid állkapocs, csapott áll.
- Homlokbarázda teljes hiánya.
- Túl könnyű csontozat a toyoknál.
- Görbülő farok, melynek vége a lágyékon vagy faron túllóg.
- Bármely egyed mely testi vagy viselkedésbeli rendellenességet mutat kizárandó.
- A black and tan és harlekin színváltozat esetében, ha nem a standard leírásban
meghatározott helyeken és színben vannak a rajzolatok, foltok.
Megj.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban
helyezkednek el.
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MELLÉKLET
ELISMERT NYÍRÁSMÓDOK
„Oroszlán fazon”: Mind a göndör, mind a zsinóros szőrű uszkárok hátsó részét lenyírják a
bordákig. Lenyírandó a pofa, az alsó szemhéj, az orr, az első és hátsó lábak, kivéve a
mandzsettákat és az esetleges mintákat a hátsó végtagokon, megnyírandó még a faroktő, a
farkon kerek vagy hosszúkás pompon marad. Egy kis bajusz minden egyednél kívánatos. Az
első lábakon úgynevezett nadrágot hagyni megengedett.
„Modern fazon”: A négy lábon a szőr a következők figyelembe vételével meghagyható:
1. Nyírni kell:
a) a mellső lábak alsó részét a körmöktől az ötödik ujj magasságáig, a hátsó lábaknál
ugyanolyan magasságig. Nyírógép használata az ujjaknál megengedett.
b) a pofát és a farkat a fent említett módon.
Ennél a fazonnál kivételesen megengedett:
o 1 cm-nél nem hosszabb szőr az alsó állkapocs alatt, mely az állkapoccsal
párhuzamosan van nyírva. Úgynevezett „kecskeszakáll” nem megengedett.
o A farok-pompon elhagyható.
2. Rövidített szőrzet:
A testen, a hátvonalon látható „selyemhatás” elérése érdekében a szőr legalább 1 cm. A
szőrhossz a bordák és a végtagok felé növekszik.
3. Rendezett szőrzet:
a) A fejen lévő bóbita mérsékelten hosszú, csakúgy mint a nyakon, a maron és a fronton,
egy megszakítás nélküli enyhén ferde vonal fut le a szegycsonttól a leborotvált
mancsokig. A fülön lévő szőrnek maximum egyharmadát ollóval le lehet nyírni. A
fülek alsó felénél a szőrt meg kell hagyni, csak a folyamatos növekedésből eredő
bojtosságot lehet egyenesre vágni.
b) A lábakon lévő nadrág egyértelmű átmenetet képez a leborotvált mancsoktól. A szőr
felfelé egyre hosszabb, a vállon és a combon méretnek megfelelően eléri a 4-7 cm-t,
anélkül, hogy bolyhos hatást keltene. A hátsó „nadrágoknak” az uszkár természetes
szögelését kell követnie. Minden egyéb forma, mely a standard-ben nincs rögzítve,
kizárást von maga után. A fent nevezett nyírásmódok nem lehetnek befolyással a
kiállítási eredményre, minden azonos osztályba nevezettet együtt kell bírálni.
„Angol fazon”:
Az „oroszlán fazonhoz” képest a hátsó végtagokon mintákat, úgynevezett gyűrűket,
mandzsettákat nyírnak. Ennél a fazonnál a bajusz nem követelmény. A hátsó részen lévő szőr
körvonalának hiánya megengedett. A bóbita tetszés szerint alakítható (tilos a lakk vagy egyéb
segédanyag használata). Nem a standard előírásai szerint nyírt uszkárok kiállításokon nem
bírálhatók el, de a tenyésztésből nem kizárandók
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