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Esta ilustração não mostra necessariamente o exemplo ideal da raça.
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ASPECTO GERAL: Bem construído, forte e leve; membros anteriores um pouco
mais poderosas que os posteriores.

CABEÇA: Bastante fina, seca, de comprimento médio.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Ligeiramente arqueado, não muito largo; protuberância occipital aparente.
Stop: Bem definido.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Bem desenvolvida, preta ou marrom avermelhado.
Focinho: De frente, bastante quadrado. Cana nasal muito larga, primeiramente reta e
em seguida, ligeiramente arqueada, moderadamente longa.
Lábios: Pouco ou não pendentes, os lábios superiores cobrindo os inferiores sem
espessamento. Freqüentemente a comissura labial está aparente.
Olhos: De olhar vivo, bem abertos e escuros; pálpebras pretas ou marrons.
Orelhas: De tamanho médio, inseridas um pouco altas para um sabujo francês; de
preferência planas e ligeiramente torcidas em sua parte inferior.

PESCOÇO: De comprimento médio, de forma, preferencialmente, arredondado e
um pouco forte. Uma ligeira barbela é permitida.

TRONCO
Dorso: Bastante largo, forte e um pouco convexo.
Lombo: Largo, ligeiramente arqueado.
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Garupa: Inclinada.
Peito: Muito profundo e bastante estreito.
Costelas: Planas.
Flancos: Um pouco longos, ligeiramente esgalgados.

CAUDA: Longa, forte, às vezes levemente peluda.

MEMBROS
ANTERIORES: Fortes, bem direcionados, ossatura plana.
Ombros: Muito longos, bem ajustados ao peito.
POSTERIORES
Coxas: Medianamente musculosas.
Jarretes: Pouco angulados, largos e fortes.
Patas: Bem desenvolvidas, de preferência redondas; dedos juntos.

MOVIMENTAÇÃO: Galope fluente.

PELE: Branca, mas às vezes com manchas marrons escuras ou quase pretas. Flexível
e fina.

PELAGEM
Pelo: Raso, duro ao toque e freqüentemente um pouco grossos

COR: Completamente branco ou branco café com leite ou ainda branco com manchas
ou manto laranja claro ou limão.
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TAMANHO
Altura na cernelha: Machos: de 60 cm a 70 cm.
Fêmeas: de 58 cm a 62 cm.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.e seus efeitos sobre a saúde e
bem estar do cão.

FALTAS ELIMINATÓRIAS
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
• Focinho muito curto, muito longo, muito afilado.
• Prognatismo superior acentuado; tal cão deve ser impiedosamente eliminado; um
cão que apresente um ligeiro prognatismo superior (1/2 cm) não deverá ser
eliminado.
• Preto ou vermelho na pelagem.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.
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ASPECTOS ANATÔMICOS
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coxa
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