Wzorzec FCI nr 76

/20.01.1998/F/D/GB
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

Pochodzenie: Wielka Brytania
Data publikacji obowiązującego wzorca: 24.06.1987
Użytkowanie: terier.
teriery
Klasyfikacja FCI:
grupa 3
sekcja 3
teriery typu „bull”
Próby pracy nie są wymagane.
WYGLĄD OGÓLNY:
Staffordshire bull terrier jest psem krótkowłosym, proporcjonalnym, na swój wzrost
silnym, muskularnym, aktywnym i zwinnym.
ZACHOWANIE/CHARAKTER:
Tradycyjnie już znany z nieposkromionej odwagi i wytrwałości. Wyjątkowo inteligentny
i serdeczny, szczególnie w obcowaniu z dziećmi. Śmiały, nieustraszony, można na nim w
pełni polegać.
GŁOWA:
Krótka.
Mózgoczaszka szeroka i głęboka w każdej części.
Stop zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Trufla nosowa czarna.
Kufa krótka.
Uzębienie: szczęka i żuchwa silne. Zęby duże. Zgryz nożycowy, regularny i dokładny, w
którym siekacze szczęki przykrywają ściśle siekacze żuchwy i są ustawione pionowo.
Wargi przylegające i gładkie.
Policzki o bardzo mocno zaznaczonej muskulaturze.
Oczy: preferuje się ciemne, ale mogą harmonizować w pewnym stopniu z umaszczeniem
szaty. Okrągłe, średniej wielkości, osadzone w taki sposób, aby pies patrzył na wprost.
Brzegi powiek są ciemne.
Uszy w kształcie płatka róży lub pół -uniesione, nie są duże ani ciężkie. Uszy obwisłe lub
stojące są wysoce niepożądane.
SZYJA:
Muskularna, raczej krótka o czystych liniach, stopniowo rozszerza się ku łopatkom.
TUŁÓW:
Zwarty.
Górna linia pozioma, prosta.
Klatka piersiowa głęboka, szeroka we froncie, żebra dobrze wysklepione. Umięśnienie
o wyraźnym rysunku.

OGON:
Nisko osadzony o średniej długości. Zwęża się ku koniuszkowi i jest nisko noszony.
Nie powinien być zakręcony, a jego kształt można porównać do rączki starodawnej
pompy.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie proste o mocnym kośćcu, dość szeroko rozstawione, bez śladów
słabości w nadgarstkach, od których łapy kierują się lekko na zewnątrz.
Łopatki należycie skośne.
Łokcie nie są luźne.
Kończyny tylne dobrze umięśnione, oglądane od tyłu są ustawione równolegle.
Stawy kolanowe dobrze kątowane.
Stawy skokowe nisko umiejscowione.
Łapy mocne, średniej wielkości o jędrnych opuszkach. Pazury u psów jednolicie
kolorowych (solid) są czarne.
RUCH:
Swobodny, zwinny i mocny. Oszczędny w wysiłku. Kończyny oglądane tak z przodu,
jak i od tyłu poruszają się równolegle. Wyraźny napęd dają kończyny tylne.
OKRYWA WŁOSOWA:
Włos krótki, gładki i przylegający.
Umaszczenie: czerwone, płowe, białe, czarne lub błękitne lub którekolwiek z nich w
białe łaty. Pręgowane w każdym odcieniu lub pręgowane z białym. Maść czarna
podpalana lub wątrobiana są niepożądane.
WZROST I WAGA:
Pożądana wysokość w kłębie: 35,5 - 40,5 cm. Wzrost i waga powinny iść w parze.
Waga: psy 12,7 - 17 kg,
suki 11 - 15,4 kg.
WADY:
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane jako wady i
oceniane w zależności od ich stopnia oraz wpływu na stan zdrowia i dobre samopoczucie
psa.
Psy posiadające widoczne wady fizyczne lub odchylenia psychiczne powinny być
dyskwalifikowane.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra umieszczone w worku mosznowym.

