WHIPPET
KUVITETTU TULKINTA
ROTUMÄÄRITELMÄSTÄ
Käännös Svenska Whippet Klubbenin 2015 julkaisemasta ”Raskompendium”:sta

JOHDANTO
Tämä moniste on käännös Svenska Whippet Klubbenin 2015 julkaisemasta ”Raskompendium”:sta, joka
kommentoi ja tulkitsee whippetin rotumääritelmää (FCI-rotumääritelmä N162/14.05.2007), ja jonka käännös
on hyväksytty Ruotsin Kennelliiton rotumääritelmätoimikunnassa 3.3.2011.
FCI:n säännöissä sanotaan rodun kotimaan rotumääritelmän olevan pätevä, mutta ruotsalainen versio on
käännös FCI:n rotumääritelmästä, joka eroaa jäsentelyltään englantilaisesta.
Moniste on ennen kaikkea tarkoitettu käytettäväksi kasvattajien, tuomareiden sekä muiden rodusta
kiinnostuneiden koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa antamaan syvempää tietoa rotumääritelmän
merkityksestä.
Tässä monisteessa ei käsitellä joitakin rotumääritelmän osia niiden itsestäänselvyyden vuoksi.
Rotumääritelmäteksti on kursivoitua.

Materiaali:
Piirrokset:
Kommentit:
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SvWK:n hallituksen työstämät rotutuomareiden näkökulmaan perustuen

Suomennos SvWK:n luvalla: Ulrika Ahlström, Anita Sandqvist, Sampo Miettinen 09/2015

HISTORIA JA KÄYTTÖTARKOITUS
Whippet kehitettiin Pohjois-Englannissa, jossa se jalostettiin jänisjahtiin ja juoksukilpailuihin sekä
seurakoiraksi. Sitä voidaan pitää kaivostyöläisten vastineena aatelisten greyhoundeille, koska sillä oli samat
tehtävät kuin isommalla ”sukulaisellaan”. Whippet oli kuitenkin edullisempi omistaa ja kätevämpi pitää.
1890 Englannin Kennelklubi tunnusti rodun, ja se esiintyy Ruotsin Kennelliiton rekisterissä ensimmäistä
kertaa 1914. Taustastaan huolimatta siitä löytyy merkintä vuodelta 1904 sellaisesta rekisteristä, jossa sen
kategoria on ”naisten luksuskoira” ja nimikkeenä on ollut tuolloin kääpiövinttikoira (laverett).
.
Whippetrodussa saatiin ensimmäinen
Ruotsin valio 1918. Narttu Ch
Nelly Whipsnade (Peter Wanderer x Gill Wanderer) oli kasvatettu
Tanskassa. 1920- ja 1930-luvuilla ruotsalainen whippetjalostus perustui
ensisijaisesti tanskalaisiin koiriin. Näitä alkuaikojen whippetejä ei enää
sukutauluissa esiinny. 1940-luvulla tuotiin useita koiria Englannista, ja
nämä koirat elävät osittain vielä 2000-luvun whippetien suvuissa.
Ruotsissa 1970-luvulle asti jalostusmateriaali tuotiin pääosin
Englannista. 80-luvulla tuonti väheni, mutta vuosikymmenen
vaihteessa tuonnit taas lisääntyivät, ja yhä useampia koiria tuotiin
myös muista maista kuin Englannista.

Ch Wingedfoot Marksman of Allways
Yksi Englannin merkityksellisimmistä
jalostuskoirista 1950-luvun lopulla.

TÄMÄN PÄIVÄN WHIPPET
Whippetillä on edelleen voimakas ajovietti ja kuten muutkin vinttikoirat, se
käyttää ensisijaisesti näköä ajaessaan. Maastokokeet ja ratajuoksu ovat
rodun virallisia käyttökokeita.
Whippetin valpas ja sopeutuvainen luonne tekee siitä monipuolisen rodun,
jonka kanssa voi osallistua monenlaisiin koiraharrastuksiin - kuten
jäljestykseen, agilityyn ja tottelevaisuuteen vain muutamia mainitaksemme.
Kuuliaisena ja oppivaisena rotuna siitä on moneksi.

LUONNE JA OMINAISUUDET
Whippetin tulee olla iloinen, avoin ja tasapainoinen, sekä sillä tulee olla harmoninen asenne ympäristöönsä.
Whippeteiltä puuttuu itämaisille vinttikoirille tyypillinen pidättyväisyys, mutta tervehtiessään vieraita ihmisiä
ne silti säilyttävät tietyn arvokkuuden. Ystäviä ne tervehtivät ylitsepursuavan sydämellisesti.
Whippetit haluavat olla lähellä ihmisiä ja muita perheen koiria, ja ne rakastavat pehmeiden sohvien ja sänkyjen
mukavuutta.
Sateinen ilma ei yleensä ole whippetien suosiossa, vaikka ne sateella suostuvatkin ulkoilemaan.

KOKONAISVAIKUTELMA
Tasapainoinen yhdistelmä lihasvoimaa ja vahvuutta, jaloutta ja siroja ääriviivoja. Nopea ja suorituskykyinen.
Kaikkea liioittelua tulee välttää.
Kommentti määritelmään:
Whippet on rotu ilman liioittelua, ja sana, joka tulee mieleen whippetiä kuvaillessa, on tasapaino. Whippetillä
tulee olla voiman ja eleganssin tasapaino. Ylä- ja alalinjan välillä tulee vallita kaunis kurvien tasapaino.
Lavan ja olkavarren kulman tulee olla vastaava kuin reiden ja säären kulman, jotta koira olisi tasapainossa
myös kulmausten suhteen.
Päässä tulee olla ilmeikkäät silmät, hyväasentoiset korvat, pitkä lihaksikas kaula, jossa on kauniisti kaartuva
niska ja joka asettuu pehmeästi hyvinkulmautuneisiin lapoihin ja lihaksikkaaseen selkälinjaan, jossa on selvä
lanneosan kaarevuus.
Voimakkaista leuoista, joissa on täydellinen saksipurenta, linja jatkuu kaulasta täyteläiseen etuosaan, joka
liittyy syvään rintakehään, jossa on paljon tilaa sydämelle ja keuhkoille. Linja jatkuu edelleen reisiin, jotka
muodostavat pehmeän s-muotoisen kurvin, joka on harmoniassa ylälinjan kanssa.
Nämä ominaisuudet yhdessä antavat tasapainoisen kokonaisuuden.
Whippet on yhtä kuin voima, tasapaino, eleganssi ja kauneus.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE
Ihanteellinen seuralainen. Kotioloihin ja urheilulliseen ympäristöön hyvin sopeutuva. Lempeä, kiintyvä ja
tasapainoinen.
Kommentti määritelmään:
Whippetin tulee olla iloinen, avoin, tasapainoinen, ja sillä tulee olla
sopuisa asenne ympäristöön. Se on sopeutuvainen ja seuraa
mielellään omistajaansa kaikkialle. Se on omistajalleen uskollinen ja
lojaali. Länsimaisena vinttikoirana sillä on huomattavasti avoimempi
luonne kuin monella itämaisella vinttikoiralla. Se tervehtii
ystävällisesti kaikkia ihmisiä, vaikkakaan ei välttämättä
ylitsevuotavasti, jos he ovat vieraita, mutta kuitenkin ystävällisesti ja
kiinnostuneesti. Yleensä ei kestä kauaa, ennen kuin vieraskin henkilö
kuuluu sisäpiiriin!
Whippetin ei normaalisti tule olla arka tai aggressiivinen, jotka ovat
rodulle täysin epätyypillisiä piirteitä.

PÄÄ JA KALLO-OSA
Pään tulee olla pitkä, kuiva ja tasainen, kuonoa kohden kapeneva, silmien välistä
melko leveä.
Kommentti määritelmään – pää:
Pään tulee ilmentää valppautta, voimaa, eleganssia, tasapainoa sekä älykkyyttä.
Kallon ja kuono-osan tulee olla yhtä pitkät. Kuono-osassa tulee olla hyvin tilaa
hampaille ja leuoille, eikä se saa olla liian kapea, mutta ei myöskään liian leveä.
Pigmentti silmien ympärillä, huulissa ja kirsussa voi vaihdella, koska kaikki värit
ovat sallittuja.
Kommentti määritelmään – kallo-osa:
Koska whippet ei ole ”päärotu”, pään muodossa on suuria vaihteluita. On
tärkeää, että pää ei ole liian kapea, ja silmien välin tulee olla tietyn levyinen.
Pään muodosta riippumatta whippet tarvitsee riittävästi voimaa leukoihin,
kuono-osaan sekä niskaan tarttuakseen saaliiseen ja murtaakseen sen niskan.
Nämä ominaisuudet kuuluvat rodun metsästykselliseen alkuperään. Tänä
päivänä elävän riistan metsästys on kiellettyä.

OTSAPENGER
Otsapenkereen tulee olla loiva.
Kommentti määritelmään:
Loiva otsapenger pitää sisällään suuria vaihteluita. Jos otsapenger on liian voimakas tai liian loiva, koira
menettää rodunomaisen ilmeensä. Mieluummin vähän liikaa otsapengertä kuin liian vähän.

oikein

KIRSU
Kirsun tulee olla musta. Sinisillä koirilla väri on sinertävä, maksanvärisillä koirilla ruskea, creme- ja muilla
haaleilla väreillä kirsussa sallitaan kaikki värit paitsi vaaleanpunainen. Valkoisilla tai laikukkailla koirilla
monivärinen (perhoskirsu) on sallittu, mutta kirsu ei koskaan saa olla täysin pigmentitön.
Kommentti määritelmään:
Toisin sanoen kirsu ei aina ole musta, vaan voi ilmentää koiran väritystä, kunhan se ei ole kokonaan
pigmentitön.

LEUAT / HAMPAAT
Leuat ovat vahvat, voimakkaat ja hyvin muodostuneet. Täydellinen leikkaava purenta, ts. alaleuan
etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa ja ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Kommentti määritelmään:
Purentaviat ovat tänä päivänä melko harvinaisia, mutta välillä näkee liian kevyitä ja kapeita alaleukoja.

SILMÄT
Soikeat ja kirkkaat. Ilme on hyvin valpas.
Kommentti määritelmään:
Mustapigmenttisellä koiralla on pääsääntöisesti erittäin tummat silmät,
kun taas sinipigmenttisellä koiralla voi olla vaaleampi iiris. Valkoisella
koiralla silmänympäryspigmentti on toivottavaa. Pigmentin puuttuminen
voi vaikuttaa ilmeeseen, jonka ei tule olla pistävä tai terävä. Pigmentin
puuttumista ei tule kuitenkaan pitää virheenä.
Whippetin silmien värin ei tule häiritä kokonaisvaikutelmaa. Ei ole
toivottavaa, että toinen tai molemmat silmät ovat sinisiä tai
posliininvärisiä, mutta tällaisia värejä harvemmin esiintyy.
Kuono-osan tulee olla silmien alta täyteläinen.
Painopisteen ei tule olla silmien värissä. Sinipigmentoiduilla koirilla voi
olla vaaleat, lähes siniharmaat silmät.

KORVAT
Pienet ja hienorakenteiset ruusukorvat.
Kommentti määritelmään:
Kun koira on tarkkaavainen, korvien tulee olla taittuneet ja kevyesti sivulle kaartuneet.
Ne eivät saa osoittaa suoraan sivulle tai olla pystyssä.
Mikäli korvalehti on liian paksu, liian raskas tai liian iso, se vaikuttaa rotutyypilliseen
ilmeeseen.
Tänä päivänä pienet ja hienorakenteiset korvat ovat harvinaisuus.

oikein

KAULA
Pitkä, lihaksikas ja tyylikkäästi kaareutuva.
Kommentti määritelmään:
Kaulan tulee olla hyvin asettunut, ja sen tulee liittyä pehmeästi etuosaan sekä ylälinjaan kauniisti kaareutuen.
Kaulan tulee tasapainottaa koiran mittasuhteita, eikä sen tule olla liian kapea tai pitkä.
Kaula voi myös olla liian lyhyt – valitettavasti tavallinen virhe tänä päivänä ja yleisempää kuin että kaula on
liian pitkä.

oikein

RUNKO - YLÄLINJA
Kaareutuu kauniisti lanteen kohdalla, selkä ei kuitenkaan ole köyry.
Kommentti määritelmään:
Niskan ja kintereen välillä tulee olla katkeamaton, sulava ja tyylikäs linja. Lanneosan selvä kaarevuus ei saa
alkaa suoraan lapojen takaa ja siten muodostaa köyryä tai takakorkeaa ylälinjaa. Ylälinja ei saa myöskään olla
liian suora eikä liian jyrkästi putoava lanteen ja lantion jälkeen/kohdalla, mikä on melko yleistä tänä päivänä.
Ylälinjan ja alalinjan tulisi tasapainottaa toisiaan.

oikein

putoava
lantio

takakorkea lanne

SELKÄ
Leveä, lihaksikas, kiinteä ja verraten pitkä
Kommentti määritelmään:
”Verraten pitkä” tarkoittaa ennemmin pidempää kuin lyhyempää! Koira, joka on liian pitkä tai liian lyhyt,
menettää rotutyypillisen, tasapainoisen ilmeensä.
Koiran 11. rintanikama on pienempi kuin muut. Tämä aiheuttaa luonnollisen dipin selkään, mitä useat
tuomarit pitävät virheellisenä. Dippi voi näkyä enemmän tai vähemmän, mutta sitä ei saisi koskaan pitää
virheenä. Se mahdollistaa selän liikkuvuuden laukassa.

LANNEOSA
Ilmentää voimaa ja vahvuutta.
Kommentti määritelmään:
Mikäli lanneosasta puuttuu voima, vaikuttaa se koiran koko takaosaan – koira menettää draivia
takapotkustaan. Lanneosan ei tule olla liian pitkä kokonaisuuteen nähden. Lantion tulee olla hieman kaartuva
olematta kuitenkaan liian jyrkkä. Liiallinen jyrkkyys voi aiheuttaa sen, että koiran raajat jäävät liiaksi rungon
alle sekä seistessä että liikkeessä.

RINTAKEHÄ
Erittäin syvä, jossa paljon tilaa sydämelle; rintakehä on syvä ja selväpiirteinen,
kylkiluut selvästi kaareutuvat ja selän kohdalla lihaksikkaat.
Kommentti määritelmään:
”Erittäin syvällä” tarkoitetaan kyynärpäihin ulottuvaa. ”Paljon tilaa sydämelle”
tarkoittaa, että rintakehä ei myöskään saa olla liian lyhyt. Se ei myöskään saa olla
liian pyöreä eikä liian litteä. Eteen työntynyt rintalastan kärki ei tarkoita samaa kuin
täyteläinen eturinta.

oikein

ALALINJA
Alalinjan tulee olla selvästi kuroutunut.
Kommentti määritelmään:
Rintakehä on syvimmillään etujalkojen välissä. Alalinja jatkuu pehmeänä s-kurvina kohti lanneosaa, jossa se on
selvästi kuroutunut. Rintakehä ei myöskään saa olla liian lyhyt, vaan siinä pitää olla tietty pituus
muodostamaan pehmeitä kurveja. Ylälinjan ja alalinjan täytyy olla tasapainossa keskenään.

HÄNTÄ
Hännän tulee olla pitkä, kärkeä kohden kapeneva, ei hapsuinen. Sen tulee ulottua vähintään kintereeseen.
Liikkeessä hännän tulee olla loivasti kaartuva, eikä se saa nousta selkälinjan yli.

RAAJAT - ETUOSA
Eturaajat ovat suorat ja pystyt ja niissä on sopiva luusto. Etuosa ei saa olla liian leveä.
Kommentti määritelmään:
Etuosan tulee olla hyvin täyttynyt. Leveä etuosa ei
ole tyylikäs, ja se toimii huonommin, kun koira
joutuu kääntymään liikkeissä. Leveä etuosa voi
johtua leveäasentoisista lavoista, suorasta
olkavarresta sekä monesta muusta yksityiskohdasta
rakenteessa. Epätasapainoiset kulmaukset voivat
häiritä sekä liikkeessä että seistessä.

oikein

LAVAT
Lapojen tulee olla viistot, ja niissä tulee olla kuiva lihaksisto. Lapojen
kärkien välin tulee olla sään kohdalla kohtalainen.
Kommentti määritelmään:
Lapojen tulee olla viistot, niissä tulee olla hyvä pituus ja niiden tulee olla
hieman taakse asettuneet. Lapojen tulee olla olkavarsien kanssa
suunnilleen samanpituiset.

oikein

OLKAVARRET
Olkavarsien tulee olla suunnilleen yhtä pitkät kuin lapojen.
Kommentti määritelmään:
Olkavarren ja lapaluun tulee olla samassa kulmassa vaakatasoon vedettyyn linjaan nähden. Olkavarren kulma
vaikuttaa siihen, mihin kyynärpää asettuu.

KYYNÄRPÄÄT
Kyynärpäiden tulee olla asettuneena suoraan linjaan sään alle sivusta katsottuna.
Kommentti määritelmään:
Oikein kulmautunut olkavarsi asettaa kyynärpään rintakehän syvimpään kohtaan.

KULMAUSTEN MITTAAMINEN
Kuva 1

Kuva 1:
Etukulma mitataan lavan kärjestä selässä lavan kärkeen eturinnassa ja
siitä jatkuen kyynärpäähän.

Kuva 2

Kuva 2:
Oikea anatominen mittaus tehdään sään korkeimmasta kohdasta
olkavarren yhtymäkohtaan ja alas olkaniveleen.
Toivotusta kulmausten suhteesta kerrottaessa on tärkeää määrittää,
mitä mittaustapaa käyttää.

Selvitys etukulmausten mittaamisesta
Luurangosta on helppo määrittää lavan ja olkavarren suhde, kun kaikki luurangon osat ovat nähtävillä. Niin
sanottu anatominen, oikea mittaus mitataan lavan korkeimmasta kohdasta alas lapaluun ja olkavarren
yhdistävään niveleen ja siitä edelleen olkavarren alempaan niveleen kohden kyynärvartta. (Kuva 2)
Todellisuudessa voi olla vaikeaa mitata kulmaa oikein, mistä johtuen se usein mitataan yksinkertaisemmalla,
mutta vähemmän oikealla tavalla, toisin sanoen lapaluusta lapanivelen kärkeen ja siitä edelleen
kyynärpäähän. Tämä kulma on ainakin kymmenen astetta pienempi kuin oikean mittauksen antama kulma.
(Kuva 1)
Vinttikoiralla tulee olla avoimemmat kulmaukset kuin muilla roduilla. Avoimemmat kulmaukset lisäävät
eturaajojen ulottuvuutta ja liittyvät vinttikoiran tärkeimpään askellajiin eli nelitahtilaukkaan; laukkaan,
jossa vinttikoiralla on kahdessa eri laukan vaiheessa kaikki raajat irti maasta. Avoimemmat kulmat
mahdollistavat nopeamman ja helpomman laukan.

Copyright Dr. M. E. Robin Barry for the illustration and the source of the copy and drawing is the American
Whippet Club New Illustrated Standard.

Kommentit kuvaan: mittasuhteet ja tasapaino
A-B = rungon pituus on hieman suurempi kuin säkäkorkeus
Lapakulma G-A-K on yhtä kuin lantion kulmaus H-B-C
Rintakehän syvyys on 50% säästä maahan mitatusta matkasta J:I
G-H on lähes sama kuin välimatka maahan. H voi mahdollisesti olla hieman matalampi mutta ei korkeampi,
jotta rotutyyppi säilyy.
B-C ja C-D ovat yhtä pitkiä kuin G-A ja A-K. Lyhyt olkavarsi (G-A verrattaessa A-K) antaa lyhyet/korkeat
etuliikkeet
Lyhyt sääri C-D verrattaessa reiteen B-C antaa epätasaisen raviaskeleen. Liian pitkä sääri voi näkyä
länkisäärisyytenä tai ylikulmautuneina kintereinä. Kinnerkorkeus P ei saa olla suurempi kuin 1:3 lonkan
pituudesta.
E-F (rintakehästä lanneosaan) mitataan 2:1. Tämä suhde on tärkeää oikealle whippettyypille. Greyhoundit
yleensä mitataan 3:1 ja italianvinttikoirat 1:1.
Pään pituus L tulisi olla suunnilleen yhtä pitkä kuin niska niskakyhmystä säkään O. Kuono-osan pituus kuonon
kärjestä silmän sisänurkkaan M on yhtä pitkä kuin silmän sisänurkasta niskakyhmyyn N.

RANTEET
Vahvat ja hieman joustavat.
Kommentti määritelmään:
Välillä näkee heikkoja tai suoria ranteita. Kummatkin ovat vakavia virheitä ja vaikuttavat rodun
juoksuominaisuuksiin.

oikein

ETUTASSUT
Etutassujen tulee olla kaarevat ja varpaiden tulee olla selvästi erottuvat ja kaareutuneet,
polkuanturoiden paksut ja kynsien vahvat.
Kommentti määritelmään:
Englantilaisessa tekstissä sanotaan ”well split up between the toes” (käännettynä: ”hyvin
selvät varvasvälit”), mikä voidaan ymmärtää niin, että varpaiden tulee olla hyvin erottuvat,
mutta eivät ehdottomasti löysät. Whippetin tassut ovat erittäin tärkeät, niissä tulee olla siistit
ja sopivan pitkät varpaat, jotta ne ovat toiminnalliset sen juostessa kovaa vauhtia
maastokokeissa, ovaalilla radalla tai suoralla radalla.
Litteät tassut ovat vakava virhe!

oikein

RAAJAT - TAKAOSA
Takaosan tulee olla vahva. Koiran tulee peittää paljon maata
seistessä.
Kommentti määritelmään:
“Peittää paljon maata” tarkoittaa, että eturaajojen ja
takaraajojen väli suhteessa koiran kokoon ja mittasuhteisiin
on suuri.
Vinttikoirat ja gepardit ovat ainoat eläimet, jotka liikkuvat
nelitahtilaukassa. Toisin sanoen niillä on kaikki neljä raajaa
ilmassa sekä venytettynä että raajojen ollessa alla. Siksi on
tärkeää, että whippetillä on tarpeeksi vahvat reidet ja sääret,
jotka mahdollistavat tämän.

REISI
Reiden tulee olla leveä.
Kommentti määritelmään:
Reisi- ja sääriluun tulee olla yhtä pitkät. Reiden leveys on toivottava,
kapeat reidet ovat vakava virhe.

POLVET
Polvien tulee olla hyvin kulmautuneet ilman
liioittelua.
Kommentti määritelmään:
Polvien tulee olla tasapainoisesti ja sopivasti kulmautuneet antaakseen
vakautta reidelle ja säärelle. Liikkeessä polvi ei saa näkyä takaapäin
katsottuna, vaan sen tulee olla linjassa kintereen kanssa.

oikein

SÄÄRI
Säären tulee olla hyvin kehittynyt.

oikein

Kommentti määritelmään:
Säären tulee olla reiden kanssa samanpituinen ja lihaksikas. Mikäli sääri on liian pitkä
tai liian lyhyt, se vaikuttaa tyypillisiin vapaisiin liikkeisiin negatiivisesti. Ohuet/kapeat
sääret ovat vakava virhe.

KINNER

Kintereiden tulee olla matalat.
Kommentti määritelmään:
Kintereiden tulee liikkeessä olla vakaat ja polvien kanssa yhdensuuntaiset, koska ne
tuovat liikkeeseen vahvan potkun.

TAKATASSUT

Takatassujen tulee olla kaarevat ja varpaiden selvästi erottuvat. Varpaiden tulee
olla hyvin kaarevat, polkuanturoiden paksut ja kynsien vahvat.

LIIKKEET
Täysin vapaat liikkeet. Sivulta katsottuna askel on pitkä ja vaivaton ylälinjan pysyessä vakaana. Eturaajat
liikkuvat matalalla pitkälle eteen, takaraajat liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman.
Liikkeet eivät saa olla jäykät, korkea-askeliset, lyhyet eivätkä sipsuttavat. Ne ovat edestä ja takaa vakaat ja
yhdensuuntaiset.
Kommentti määritelmään:
Vapailla liikkeillä tarkoitetaan vakaita ja maatavoittavia
liikkeitä. Whippetillä tulee olla pitkä, matala etuaskel,
jota tasapainotetaan voimakkailla, työntävillä
takaraajoilla.
Askel pyrkii keskelle vauhdin lisääntyessä, jotta
tasapaino pysyy. Takaraajat seuraavat eturaajojen jälkiä.
”Liikkua yhdensuuntaisesti” pitää tässä yhteydessä
ymmärtää niin, että polvi ja kinner ovat yhdensuuntaiset
kuten kyynärpää ja ranne. Liikkeiden tulee ilmentää
voimaa, eleganssia ja sujuvuutta samalla, kun pienoinen
kaarevuus lanteessa säilyy.

Oikeat liikkeet,
jossa takatassut
seuraavat etutassujen jälkiä

Epätyypilliset/
virheelliset liikkeet;
ns. single tracking,
jossa tassut
kulkevat keskilinjaa

Epätyypilliset/
virheelliset liikkeet,
yhdensuuntaiset
liikkeet, joita ei pidä
sekoittaa rodun
standardiin

Oikeat liikkeet, joissa askel pyrkii
keskelle menemättä keskilinjalle

LAUKAN ERI VAIHEET

Gepardi ja whippet

KARVAPEITE
Hienolaatuista, lyhyttä ja tiivistä. Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat
sallittuja.
Kommentti
määritelmään:
Whippetin turkin tulee
olla lyhyt, pehmeä ja
kiiltävä.

KOKO / PAINO
Toivottava säkäkorkeus urokselle rodun kotimaassa on 47 - 51 cm ja nartulle 44 - 47 cm.
Kommentti määritelmään:
Mainitut koot ovat ihannekokoja. Määritelmä ei osoita minimi- tai maksimikokoa. Englantilainen
rotumääritelmä vuodelta 1945 sanoo: Size: Desirable height: dogs: 47-51 cms (18,5-20 inch); bitches 44-47
cms (17,5-18,5 inch). ”Judges should use their own discretion and not unduly penalize an otherwise good
specimen.”
Whippet on ikuisen kokokeskustelun kohteena. Koko on yksi väärinymmärretyimmistä osista
rotumääritelmää, mikä ei tarkoita sitä, että koko olisi vailla merkitystä. Toisin sanoen kokonaisuus on
ratkaiseva tekijä, ja kokoa tulee arvioida suhteessa koiran ansioihin ja puutteisiin.

VIRHEET
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen sekä
vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä sen kykyyn selviytyä sen alkuperäisestä
käyttötarkoituksesta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET
Aggressiivisuus ja voimakas arkuus. Koira, joka osoittaa fyysisiä tai
käyttäytymiseen liittyviä poikkeamia tulee hylätä.

KIVEKSET
Uroksella tulee olla kaksi täysin kehittynyttä kivestä
laskeutuneena kivespusseihin.

