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ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОКРЕМИХ ПОРІД СОБАК 

 

Завданням судді з екстер’єру є збереження характеристик кожної породи у 
межах діючого стандарту, але це ніколи не може відбуватися за рахунок здоров’я 
собаки. Обов’язком судді є ознайомлення не тільки зі стандартом породи, а й з 
проблемами зі здоров’ям, які можуть виникнути у окремих собак чи в породі загалом 
через надмірний розвиток, перебільшення деяких характеристик.  

В стандартах порід ніколи не вказуються перебільшення жодної із 
характеристик, але опис характеристик, типових для тієї чи іншої породи, може інколи 
ввести в оману суддів і заводчиків та стати причиною таких інтерпретацій цих 
характеристик, які призведуть до того, що собакам з екстремальним типом 
надаватиметься перевага як у ринзі, так і в розведені. 

Суддя має оцінювати експонентів як результат розведення попередніх 
поколінь та приділяти особливу увагу тенденціям перебільшень, які з часом можуть 
стати загрозою здоров’ю та благополуччю собаки. Саме на такі тенденції до 
перебільшень необхідно звертати увагу, виявляти їх та спостерігати за їх розвитком, 
перш ніж підіймати проблему. Суддя з екстер’єру знаходиться у ідеальній позиції, щоб 
попередити нездорове розведення шляхом відмови давати нагороду чи титул собакам 
значно екстремального типу. 

Ці Інструкції вказують на зони ризику та мають на меті попередження 
можливих проблем у майбутньому. Вони є додатком до стандартів породи та мають 
нагадувати суддям виставок та попереджувати їх про можливі ризики надмірного 
розвитку певних породних характеристик.  

Судді з екстер’єру під час суддівства в своїй країні чи за кордоном на 
виставках та кінологічних заходах усіх рангів мають суворо дотримуватися діючих 
стандартів порід МКФ.  

Для збереження та розвитку породи, окрім специфічних для породи 
характеристик, надзвичайно важливо звертати увагу на здоров’я та благополуччя 
породи. 

Перед кожною виставкою суддя має переглянути ці специфічні інструкції для 
порід, які він/вона буде судити на виставці. 

Надзвичайно важливо, щоб суддя продовжував судити у позитивній манері та, 
перш за все, обирав переможців правильного типу та загальної якості, навіть якщо 
вимагається приділити особливу увагу певним перебільшенням, здоров’ю та 
благополуччю собак цієї породи.  

Абсолютно здоровий собака не зможе дати відмінний результат у розведенні, 
якщо він не демонструє відмінний породний тип! 

Ці інструкції не варто розглядати як перелік недоліків (у тому числі тих, що 
призводять до дискваліфікації), вказаних в стандартах порід. Вони мають на меті 
підвищити обізнаність суддів відносно надмірного розвитку та перебільшень деяких 
породних характеристик, а також їх увагу до здоров’я собак.  

Як і раніше, суддя має оцінювати те, що він/вона бачить, а відхилення варто 
оцінювати враховуючи ступінь їх розвитку, жоден недолік не пов'язаний із певною 
оцінкою. Перебільшення в екстер’єрі та недоліки, що впливають на здоров’я собак, 
звичайно, більш важливі, ніж якісь косметичні недоліки. 

Суддя має давати письмовий опис собаки у позитивній манері та вказувати на 
ті моменти, які є проблемними у цієї породи, але у цього певного собаки вони є 



2 
 

нормальними. Але необхідно також бути чітким та відкритим відносно того питання 
щодо здоров’я, яке призвело до зниження оцінки чи місця у розстановці. Суддя у 
своєму описі має вказувати на перебільшення у загальній презентації та хендлінгу, які 
можуть нанести шкоду чи є неетичними щодо здоров’я та функціонування собаки. 

Судді мають приділяти більше уваги здоров’ю собак, особливо під час 
присудження титулів, та не давати жодних титулів або дискваліфікувати собак, які 
демонструють якісь відхилення чи дефекти. Під час суддівства на виставках 
відхилення у специфічній для породи поведінці не слід пробачати та необхідно 
карати дискваліфікацією.    

Суддя має усвідомлювати, що чистопорідний собака із перебільшеннями 
породних характеристик, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям, поведінкою та 
рухами, не можуть отримати оцінку більше ніж «Добре» та, таким чином, ніколи не 
можуть претендувати на титул Чемпіона чи Найкращого у породі. 
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ВИМОГИ ДО УСІХ СОБАК 

Судді мають приділяти увагу наступним проблемам в УСІХ породах. Собаки, 
які демонструють ці проблеми у більшій чи меншій мірі, отримують, переважно, оцінку 
«Добре» та ніколи не можуть отримати оцінку більше ніж «Дуже добре». Вони ніколи 
не можуть претендувати на титул Чемпіона. 

 
Дисгармонія та конструкція 

У стойці та у русі собака має бути збалансованим. Усі собаки мають бути 
спроможними рухатися без проблем та демонструвати це у достатній мірі під час 
суддівства. 

 
Дихання 

Усі собаки повинні вільно дихати, без будь-яких ускладнень, також піж час 
руху. Особливу увагу слід приділяти перебільшенням, які можуть перешкоджати 
здоровому диханню, а саме: 

 Дуже голосне дихання та/або проблеми з диханням, які можна почути; 

 Дуже маленькі та звужені ніздрі або ніздрі, закриті шкірою. 
 
Очі 

Усі собаки повинні мати здорові, чисті, яскраві та сухі очі без ознак 
дискомфорту. Особливу увагу слід приділяти перебільшенням, які спричиняють 
подразнення очей, а саме: 

 Занадто великі та випуклі очі; 

 Занадто сирі, вільні та провислі повіки; 

 Повіки, завернуті всередину; 

 Провислі та вивернуті назовні нижні повіки; 

 Видиме запалення та/або слизотеча; 

 Занадто малі та/або глибоко посаджені очі (для породи). 
 
Шкіра 

Усі собаки повинні мати здорову шкіру без ознак подразнень чи дискомфорту. 
Особливу увагу слід приділяти таким перебільшенням, що спричиняють подразнення 
шкіри: 

 Занадто багато шкірних складок та вільної, обвислої шкіри, таким 
чином, що шкіра прикриває ніс та/або очі; 

 На корпусі, кінцівках та голові занадто багато вільної обвислої шкіри. 
 
Зуби 

Усі собаки повинні мати здорові зуби та прикус відповідно до стандарту 
породи. 

Неправильно розміщені зуби, які травмують верхні ясна чи піднебіння, є 
причиною для дискваліфікації.  

Особливу увагу слід приділяти таким перебільшенням у розвитку зубів та 
щелеп, як: 

 Занадто вузькі та слабкі нижні щелепи; 

 Повернуті усередину клики, інколи навіть врізаються в піднебіння чи 
ясна верхньої щелепи; 
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 Занадто малі зуби; 

 Незмикання щелеп. 
 
Кондиція 

Собаки не повинні мати надмірну вагу. Останнім часом все частіше у ринзі 
зустрічаються собаки із надмірною вагою. Часто собаки з надмірною вагою не можуть 
нормально рухатися/дихати в ринзі. Частою причиною цього є неправильно підібране 
харчування, але також це може бути і недостатня активність собаки чи проблеми зі 
здоров’ям. Коли суддя більше  не може промацати ребра. 

 
Шерсть 

Загалом, шерсть має бути такою, щоб дозволити собаці мати «звичайне» 
життя та виконувати природну для нього функцію.  

Шерсть не має бути настільки рясною, щоб створювати дискомфорт чи 
заважати рухам собаки та/або його зору та слуху. 

 
Рухи 

Усі собаки повинні рухатися природньо без видимих зусиль чи дискомфорту, 
природним та типовим для породи способом. 

 
Темперамент та поведінка 

Усі собаки повинні мати гарний темперамент, який дозволяє їм жити у 
сучасному суспільстві. Поведінка, специфічна для породи, має враховуватися та є 
допустимою, але надмірна сором’язливість чи різкість темпераменту ніколи не 
допускається.  

Породи, стандарт яких вказує, що собака «стриманий, обережний», мають 
дозволяти природній контакт із дружелюбним незнайомцем та у суддя має можливість 
без проблем торкатися собаки. 

Неконтрольована агресивна поведінка чи панічні спроби втечі не мають 
допускатися та призводять до отримання «дискваліфікації». 

 
Презентація собаки 

Останнім часом все більше і більше поширюється тенденція виставляти 
собаку (як в стойці, так і у русі) на дуже натягнутій ринговці, інколи навіть таким чином, 
що передня частина корпусу піднята над землею. Це не тільки не сприяє благополуччю 
собаки, але перешкоджає, унеможливлює та спотворює природні, специфічні для 
породи рухи. 

Собака має вільно демонструвати на вільній ринговці правильні та специфічні 
для породи рухи. 

Підтягувати собаку догори за шию та/або за хвіст заборонено. 
Зловживання косметичними засобами (спрей для волосся, пудра, гелі та ін.) 

не має заохочуватися. 
Експонент, який порушує традиційні правила презентації собаки має покинути 

ринг. Суддівство цього собаки не відбувається.  
 
Увага! Агресивні собаки чи собаки, які демонструють ознаки паніки та/або 

страху повинні завжди отримувати «дискваліфікацію» (без титулу). 
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Деякі породні типи та характеристики виникли через генетичні відхилення, які, 
в свою чергу, призвели до виникнення особливих анатомічних особливостей, які є 
проявами мутацій та не вважаються нормальними характеристиками анатомії собаки. 

Такі породні типи є результатом людського бажання підсилити деякі породні 
характеристики, тому для суддів та заводчиків надзвичайно важливо зберегти типові 
для породи характеристики та відібрати до розведення собак, які демонструють 
оптимальну комбінацію породного типу та життєздатної будови тіла. 

 
Брахіцефальні породи, представлені в другій та дев’ятій групі МКФ, 

представляють собою тип порід, яким властиві різні анатомічні зміни різних ступенів 
розвитку, які торкаються носа, щелеп, очей, шкіри та гортані. Перебільшення у 
розвитку цих типових характеристик порід становлять значні ризики щодо стану 
здоров’я собак. 

 
Той породи – собаки малих розмірів, інколи їх називають карликовими, в 

основному, представлені в 9 групі, але також є і в 2, 3, 4 та 5 групах. Коли карликовість 
стає екстремальною, це призводить до загальної слабкості, слабкої будови скелету та 
недорозвиненості м’язів.  

Подальша гіперрозвинутість карликовості може призвести до серйозних 
проблем із здоров’ям. Деякі з цих порід також є брахіцефальними та 
хондродистрофічними. 

Випуклі очі в пласких глазницях зустрічаються у брахіцефальних той порід. 
Відкриті джерельця зустрічаються так само часто, як і перекос нижньої щелепи та 
параліч язика. 

Карликовість може також спричинити деформації грудної клітки; укорочену чи 
відкриту грудну клітку із короткою грудинною кісткою, деформації ребер та вузьку 
грудну клітку. 

Шаркаючі рухи зустрічаються у деяких порід як результат слабкості м’язів.  
 
Хондродистрофічні породи, представлені в усіх групах МКФ крім 2, 5, 7 та 

10, мають такі типові ризики, що впливають на рухи та розмах кінцівок, якщо такі 
характерні для породи ознаки занадто розвинені. 

 
Молоси – це група порід включає породи типу мастиф та гірських собак, 

нащадків древніх молосів. Це собаки гігантських розмірів із підкреслено великим 
об’ємом тіла та шкіри, зустрічаються в групах 1 та 2. 

Ці собаки повинні мати здорову будову тіла із сильними м’язами, відповідною 
кількістю шкіри для правильного функціонування та для виконання роботи, 
специфічної для цієї породи. Специфічні характеристики молосів не мають бути 
гіпертрофованими до гротескних розмірів. 

До цієї групи відносяться також породи типу молосів 9 групи. 
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1 ГРУПА МКФ 
ПАСТУШІ ТА СКОТОГОННІ СОБАКИ,  

КРІМ ШВЕЙЦАРСЬКИХ СКОТОГОННИХ 
 

Спільне для усіх порід групи: 

До цієї групи входять декілька робочих порід, для яких здатність вільно 
рухатися є надзвичайно важливою. Тому необхідно приділяти особливу увагу 
здоровим рухам та високо їх оцінювати. 

В групі також представлені породи типу молосів та хондродистрофічні породи, 
а також породи, в яких виникають проблеми з надмірною сором’язливістю та 
неприступністю.   

 
Бельгійська вівчарка 
Зони ризику 

 Знервованість та надмірна сором’язливість. 
 
Вельш Коргі Кардіган 
Собаки цієї породи мають бути «міцними… рухливими. Корпус довший по 

відношенню до висоти в холці» - «Ноги короткі, але корпус тримається достатньо 
високо над землею». 

Зони ризику 

 Задовгий корпус та закороткі ноги. 

 Характеристики, вказані в стандарті, а саме: «плече злегка вигнуте» 
та «передні лапи злегка вивернуті назовні», не мають бути занадто 
виражені настільки, щоб впливати на здоров’я та рухи собаки.  

 Конструкція задніх кінцівок. 
Особливу увагу слід приділяти рухам та пропорціям, типовим для породи. 

 
 Вельш Коргі Пемброк 

 «Низько посаджений, сильний, міцно сформований, уважний та активний. 
Корпус середньої довжини… не вкорочений. Грудна клітина гарно опущена між 
передніми ногами». 
 Зони ризику 

 Занадто короткі ноги. 

 Неправильна будова фронту, що призводить до неправильних рухів. 

 Слабо виражені кути задніх кінцівок, що призводить до недостатнього 
поштовху. 

Особливу увагу слід приділяти рухам та пропорціям, низькій посадці та не 
короткому корпусу. 

 
Коллі (довгошерста та короткошерста) 
Зони ризику 

 Завузька нижня щелепа, що призводить до повернутих усередину 
кликів, які врізаються в ясна та піднебіння. «Нижня щелепа має бути 
сильною, чітко окресленою». 

 Занадто маленькі та дуже глибоко посаджені очі. «Середнього 
розміру (ніколи не можуть бути занадто малими) очі мигдалевидної 
форми». 
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 Знервованість та надмірна сором’язливість.  
Особливу увагу слід приділяти нижній щелепі, прикусу, зубам та очам, а також 

темпераменту. В стандарті вказано «Дружнє ставлення без ознак нервовості чи 
агресії». 

 
Німецька вівчарка 
Зони ризику 

 Занадто вузький та неправильний фронт. Розмет передніх лап, слабкі 
п’ясті, вивернуті лікті чи навпаки підвернуті під корпус.  

 Занадто виражені кути скакального та колінного суглобів, які 
призводять до нестабільних, «з вигинами», завузьких рухів задніх 
кінцівок та коров’ячому поставу.  

 Вигнута лінія верху та скошена поясниця і круп. 
Зараз часто зустрічаються анатомічні проблеми, які, хоч и не вважаються 

перебільшеннями, але впливають на життєздатність та функціонування собаки. Це такі 
відхилення, як занадто великий розмір, пласка холка, виштовхнуті уперед лопатки, 
прямі плечі та недостатні кути задніх кінцівок і зв’язані рухи.  

Зловживання у презентації із застосуванням екстремального хендлінгу 
заважають оцінці собаки у відповідності до стандарту: «задні ноги трохи відставлені 
назад, задні кінцівки паралельні одна одній при огляді ззаду». 

Особливу увагу слід приділяти правильним рухам, а саме не тільки тому, чи 
рухається собака інохіддю, але й рух риссю має бути правильним. Необхідно 
зауважити характеристику, вказану в стандарті, а саме: «злегка нахилена спина».  

 
Шелті 
Зони ризику 

 Завузька нижня щелепа, що призводить до повернутих усередину 
кликів, які врізаються в ясна та піднебіння. 
 

 
ГРУПА 2 

ПІНЧЕРИ ТА ШНАУЦЕРИ – МОЛОСИ –  
ШВЕЙЦАРСЬКІ СКОТОГОННІ СОБАКИ 

  
Спільне для усіх порід групи 

До цієї групи відносяться декілька важких порід типу молосів, але також є і 
пастуші собаки з гірських регіонів. Надзвичайно важливим є їх кондиція – собаки на 
можуть мати надлишкову вагу та повинні бути здорової, міцної статури для виконання 
своїх функції. Собаки повинні рухатися без видимих зусиль та дискомфорту. Вузькі 
фронти, вигнуті передні ноги та слабкі п’ясті, коров’ячий постав та недостатньо 
виражені кути задніх кінцівок є неправильними для усіх порід цієї групи. 

У деяких собак порід молосів присутня надмірна, обвисла шкіра, якої ніколи 
не має бути забагато та вона ніколи не має доставляти собаці жодного дискомфорту. 
Шкіра собаки повинна бути здоровою без жодних ознак дискомфорту. 

Здорове дихання, надмірно важка голова, яка несеться низько, собаки 
виділяють багато слини коли дихання неправильне. Це стосується як малих, так і 
великих порід. 
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У багатьох порід цієї групи присутні ознаки ментальної різкості та захисного 
інстинкту. Породні характеристики слід зберігати, але не зневажаючи загальними 
базовими рекомендаціями та не порушуючи юридичні правила поводження із 
тваринами.  

 
Боксер 
Зони ризику 

 Труднощі із диханням. Проблеми із хропінням та відкритою пащею 
можуть бути спричинені занадто короткою мордою, недостатнім 
об’ємом дихальних шляхів та/або звуженими ніздрями.  

 Вільні, провислі, сирі повіки. 
 
Бордоський Дог 
Зонами підвищеного ризику цієї породи є: 

 Занадто велика кількість складок/зморшок. 

 Вільні, сирі повіки. 

 Загальні анатомічні відхилення, такі, як неправильний фронт з 
кривими ногами, зависокий круп та недостатньо виражені кути задніх 
кінцівок, які можуть спричинити нездорові рухи без поштовху та 
енергії.  

Особливу увагу слід приділяти здоров’ю очей, функціональності анатомії та 
здоровим рухам. 

 
Бульмастиф 
Зони ризику 

 Проблеми дихання, які могли стати результатом занадто короткої 
морди та недостатнього простору у порожнинах носоглотки та/або 
звужених ніздрів. 

 Завелика кількість шкіри на морді, яка може спричинити проблеми з 
очами. 

 Недостатньо виражені кути задніх кінцівок, які можуть спричинити 
проблеми з колінами. 

 Зависока задня частина корпусу та дуже різко скошений круп, що 
може спричинити проблеми та неправильні рухи. 

 Перебільшення у типі та розмірах. 
Особливу увагу слід приділяти диханню, правильній довжині морди (не 

коротша за одну третину голови), та щоб очі не були розміщені у завеликій кількості 
вільної шкіри. Здорові рухи та правильні кути задніх кінцівок мають високо цінитися та 
заохочуватися. Не варто надавати перевагу екстремальному типу та розмірам понад 
здоров’ям, балансом та правильною будовою тіла. 

 
Бульдог 

Екстремальний екстер’єр цієї породи з, наприклад, укороченим черепом та 
мордою, недорозвиненою спинкою носа, може привести до серйозних проблем із 
здоров’ям, якщо ці характеристики перебільшені, перерозвинені. 

Зони ризику 

 Проблеми із диханням, які можуть бути пов’язані  із вузькими 
дихальними каналами на різних рівнях, але спричинені, перш за все, 
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недостатнім простором порожнин носоглотки та грудної клітки. 
Порушення дихання призводить до дискваліфікації. 

 Занадто коротка морда. 

 Перебільшений екстер’єрний тип та недостатньо виражені кути 
передніх та задніх кінцівок можуть призвести до нездорових 
рухів/кульгання, що порушує вимогу стандарту: «Здорові рухи є 
надзвичайно важливими». 

 Закоротка спинка носа, занадто вільна шкіра на морді та сирі повіки 
можуть шкодити очам та спричиняти їх запалення. 

 Повернуті усередину повіки. 

 Валик шкіри, що занадто нависає над мочкою носа, та складки шкіри 
навколо анального отвору можуть спричиняти запалення. 

 Нездорові рухи. 
Особливу увагу слід приділяти формі голови/черепа, диханню, очам, шкірі та 

хвосту, але також рухам. 
Стандарт породи дуже чітко підкреслює, що дуже високо оцінюється вільне, 

здорове дихання та здорові рухи. 
Екстремальний екстер’єр не бажаний.  

 
 Мастиф 
 Зони ризику 

 Занадто важкий, занадто важка голова, яка тримається низько. 

 Вільні, сирі повіки. 

 Проблеми зі шкірою, подразнення та втрата кольору. 

 Зависока задня частина корпусу, спрямлені колінні суглоби та дуже 
різкий, скошений круп, що спричиняє неправильні рухи та труднощі з 
ними. 

Особливу увагу слід приділяти міцному, здоровому екстер’єру та будові тіла, 
які здатні підтримувати цей породний тип, масивній голові та міцно сформованому 
корпусу та важкому кістяку. Рухи мають бути здоровими та без дискомфорту. 

 
 Неаполітанський Мастиф 

Екстер’єр породи – «Великий, важкий, масивний та коренастий собака» та 
його типова шкіра, а саме «товста, значна та вільна по усьому тілу», значно 
підвищують ризики серйозних перебільшень у породі. 

Зони ризику: 

 Занадто надмірна шкіра, яка формує надзвичайно надмірні зморшки 
та вільні, слабкі, сирі повіки, які можуть спричинити проблемі зі шкірою 
та очами: повіки можуть вивертатись назовні чи всередину. 

 Неправильна будова ніг та слабка загальна анатомія та будова тіла 
може спричинити нездорові рухи та дискомфорт у русі. 

Особливу увагу слід приділяти здоров’ю шкіри та очей, але також і рухам. 
Надмірно розвинена шкіра та проблеми із рухами мають чітко впливати на оцінку. 
 Необхідно дуже високо оцінювати собак із необхідним типовим котячим чи 
ведмежим виглядом, спритних, з дещо вповільненими рухами з гарним поштовхом 
здорових задніх кінцівок та вимахом передніх. 

Гіпертипи не бажані. 
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Німецький Боксер 
Зони ризику 

 Проблеми з диханням із хропінням та відкриванням пащі можуть бути 
результатом закороткої морди, недостатнього простору порожнин 
носоглотки та/або вузькими ніздрями. 

 Подразнення шкіри або знебарвлення. 

 Недорозвинені різці. 
Стандарт передбачає, що «Довжина спинки носа по відношенню до черепа 

має бути 1 : 2», тож, таким чином, ніс не має бути занадто коротким. 
В стандарті вказано: «Довжина спинки носа по відношенню до довжини черепа 

має становити 1 до 2» та морда не має бути, таким чином, занадто короткою.  
Зуби мають бути здоровими відповідно до стандарту породи.  
Особливу увагу слід приділяти диханню, правильним пропорціям голови, 

зубам, а також шкірі. 
 
Німецький Дог 
Зони ризику: 

 Вільні, сирі повіки. 

 Козинець та слабкі задні кінцівки. 

 Подушечки лап не торкаються землі. 

 Нестабільний темперамент, нервовість. 
Особливу увагу слід приділяти тому, щоб повіки щільно прилягали до очного 

яблука, правильним переднім та заднім кінцівкам, правильній формі лап. Абсолютною 
вимогою є те, щоб до собаки можна було наблизитися та доторкнутися. 

 
Сенбернар Короткошерстий та Довгошерстий 
Зони підвищеного ризику 

 Завелика кількість вільної шкіри та вільні, рихлі брилі. 

 Вільні, сирі повіки. 

 Занадто велика, об’ємна, важка голова. 

 Неправильні пропорції з короткими ногами, які можуть спричинити 
рухи з розкачуванням. 

Особливу увагу слід приділяти правильній кількості вільної шкіри та здоров’ю 
очей. Пропорції собаки мають бути правильними та будова тіла має бути міцною, а 
рухи здоровими. 
 

Шар пей 

Екстремальний тип та характер шкіри (муциноз) цієї породи, а умови 
перебільшень та перерозвитку, підіймає серйозні проблеми зі здоров’ям. 
 Зони ризику 

 Надмірна кількість та/або вільна, рихла шкіра зі зморшками, текстура 
якої може призвести до частих/хронічних проблем з очима, вухами та 
шкірою. 

 Повернуті усередину повіки. 

 Нижня губа може загортатися усередину на зуби. Коли нижня губа 
постійно загортається всередину та «заважає прикусу», це є 
підставою для дискваліфікації. 
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Увага! У цій породі є наступні підстави для дискваліфікації, крім іншого: 
 «Шкіра, складки або шерсть заважають нормальному функціонуванню ока». 
 «Значні складки шкіри на тілі (крім холки та основи хвоста) та кінцівках». 
 Особливу увагу слід приділяти здоровій шкірі, очам та прикусу. 

Перевага має надаватися собакам із правильною нижньою губою, 
здоровими/чистими очима, вухами та здоровою шкірою. 

 
 

ГРУПА 3 
ТЕР’ЄРИ 

 
 Спільне для усіх порід групи 

До групи входять декілька порід, у яких виникають проблеми зі шкірою, 
декілька порід із неправильним прикусом, та декілька мають тенденцію до 
перебільшення породного типу. 

 
Американський Стафорширський Тер’єр 
Зони ризику 

 Непропорціональні зріст та маса тіла. 

 Особливу увагу слід приділяти занадто коротким ногам, занадто 
грубій, по відношенню до корпусу, голові. 

 Розпущені лапи. 
 
Бультер’єр / Мініатюрний Бультер’єр  
Зони підвищеного ризику 

 Занадто вузька нижня щелепа, коли повернуті усередину клики 
пошкоджують верхній зубний ряд та піднебіння. У цьому випадку 
собаку слід дискваліфікувати. 

 Подразнення шкіри, рідка шерсть без блиску. 

 Недостатній розріз очей. 
Особливу увагу слід приділяти правильному унікальному типу голови у 

поєднанні з сильною нижньою щелепою, а також шкірою та шерстю. 
 
Вест Хайленд Вайт Тер’єр 
Зони ризику 

 Занадто малі розміри. 

 Подразнення шкіри та знебарвлення шерсті, іноді спричинене 
складками шкіри. 

 Темперамент. 
Особливу увагу слід приділяти шкірі та жорсткості шерсті. 
Слід карати за використання косметичних засобів, що впливають на 

жорсткість та/або білизну шерсті. 
 
Джек Расел Тер’єр 
Зони ризику 

 Вигнуті передні ноги. 

 Помірні кути передніх та задніх кінцівок. 

 Неправильні та/або нерівномірні рухи. 
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 Особливу увагу слід приділяти конституції та рухам. 
 
Ірландський м’якошерстий Пшеничний Тер’єр 
Зони ризику 

 Неправильна шерсть (структура: м’яка, шерстяна, не яскраво 
пшенична, з сірим відтінком, темний фронт морди, сині очі). 

 Занадто легкі кістки та недостатня субстанція. 
Особливу увагу слід приділяти правильній шовковистій шерсті. Це – робочий 

тер’єр, усі його характеристики мають бути в міру розвинені. 
 
Йоркширський Тер’єр 
Зони ризику 

 Проблеми з диханням через вузькі дихальні канали. 

 Слабкість нижньої та верхньої щелеп, проблеми із зубами, які можуть 
призвести до того, що язик не тримається належним чином у роті, що 
вважається відхиленням, через яке собаку слід дискваліфікувати. 

 Завелика кількість шерсті. 

 Неправильні рухи задніх кінцівок, коли собака інколи рухається на 
трьох ногах. 

Особливу увагу слід приділяти диханню, нормальному розвитку морди з 
широкими, відкритими ніздрями, здоровими зубами та правильними щелепами та 
язиком. 

 
Норвіч Тер’єр 
Зони підвищеного ризику 

 Труднощі із диханням, спричинені тенденціями до неправильної 
«карликовості», що призводить до  голови у формі яблука, випуклих 
очей та тенденції до вгинання обличчя (порок розвитку обличчя, що 
характеризується випуклим лобом, вдавленим носом та верхньою 
щелепою, а також підборіддям, що виступає). 

 Занадто коротка шия та занадто короткий корпус, що негативно 
впливає на рухи. 

Особливу увагу слід приділяти правильному типу голови та корпусу, але також 
і здоровим та вільним рухам та диханню.  
 
 Скай Тер’єр 

Зони ризику 

 Вигнуті передні ноги та вільні лікті, які можуть призводити до 
неправильних рухів. 

Особливу увагу слід приділяти здоровим кінцівкам та рухам, без ознак 
хромоти. 
   
 Стафорширський Бультер’єр 
 Зони ризику 

 Занадто вузька нижня щелепа, коли повернуті усередину клики 
пошкоджують верхній зубний ряд та піднебіння. У цьому випадку 
собаку слід дискваліфікувати. 

Особливу увагу слід приділяти прикусу та зубам. 
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ГРУПА 4 
ТАКСИ 

 
 Спільне для усіх порід групи 

 До цієї групи входять такси трьох різних різновидів за типом шерсті та трьох 
різних розмірів. Це коротконогі породи, особливу увагу слід приділяти надмірно 
вигнутим кінцівкам та кісткам. 
 
 Такси, усі різновиди 

 Хондродистрофічна конституція такс, якщо гіперрозвинута, може призвести до 
проблем. 
 Зони ризику: 

 Криві передні ноги повязані із хондродистрофічною будовою. В 
стандарті вказано: «прямі із гарним костяком; лапи направлені 
уперед». 

 Занадто коротка грудина. Занадто короткі, деформовані ребра та 
коротка грудинна кістка. 

 Занадто мала та вузька нижня щелепа. 

 Завеликі кути задніх кінцівок (закоротка гомілка), що призводить до 
обмежених рухів та впливає на здатність собаки виконувати свою 
традиційну роботу. «Відстань від землі до лінії низу має становити 
близько 1/3 зросту в холці».  

 Зайва вага. 
Особливу увагу слід приділяти поведінці такс. Агресію необхідно суворо 

карати. 
 

 
ГРУПА 5 

ШПІЦИ ТА ПРИМІТИВНІ ТИПИ 
 

 Спільне для усіх порід групи 

Породи цієї групи значно відрізняються одна від одної за розмірами, але є 
відносно однорідними щодо базового типу будови тіла, у якому не допускаються 
перебільшення. Деякі типові характеристики становлять зони ризику у декількох порід. 
У деяких порід зустрічається неправильна шерсть з поганим покривним волосом та 
надмірним підшерстком, або цуценяча шерсть. 

 
Німецький Шпіц (Померанський) 
Зони ризику 

Це той порода, отже для неї характерні проблеми, пов’язані із карликовістю.  

 Розмір, коли замалий. 

 Недорозвинена морда з неправильний прикусом, язиком, що звисає з 
пащі, неправильно розміщеними кликами. 

 Якщо нижні клики пошкоджують верхній ряд зубів або піднебіння, 
такого собаку слід дискваліфікувати. 
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 Недостатнє, неповне заростання джерельця може спричинити 
неврологічні проблеми, пов’язані із травмами, та є причиною для 
дискваліфікації 

 Шерсть – неправильна текстура. Надмірна кількість підшерстку у 
поєднанні із не правильним, слабко розвиненим покривним волосом 
призводить до недостатньої еластичності, притаманної подвійній 
шерсті. 
В стандарті вказано: «Довгий, прямий покривний волос, що тирчить, 
та короткий, густий, м’який, як вата, шерстяний підшерсток». 

Погана шерсть може вказувати на розвиток облисіння. 
Таким чином, якість правильної шерсті дуже важлива! 

 Неправильні рухи задніх кінцівок, коли собака інколи рухається на 
трьох ногах. 

Особливу увагу слід приділяти розмірам – собака не може бути ні завелика, ні 
замала. А також – шви кісток черепа та джерельце. Морда має бути типової для породи 
форми, не може бути ні занадто довгою, ні занадто короткою, щелепа та прикус мають 
бути правильними та здоровими. 

 
Чау Чау 

Перебільшення стосовно кількості шкіри та будови задніх кінцівок становлять 
високі ризики виникнення проблем. 

Зони ризику 

 Хропіння та ускладнене дихання часто із постійно відкритою пащею, 
спричинене недостатньо широкими дихальними каналами та 
гортанню. 

 Завелика кількість шкіри, що заважає очам «Темним, овальної форми, 
середнього розміру та чистим». 

 Занадто велика кількість складок/зморшок. 

 Занадто глибоко посаджені очі. 

 Закоротка морда. 

 Неправильні кути скакальних та колінних суглобів, що призводять до 
порушення рухів.  

 Занадто стриманий, сором’язливий темперамент. 
Особливу увагу слід приділяти диханню, очам та шкірі, але також рухам. 
Колінні та скакальні суглоби, вивернуті назовні анатомічно неправильні та є 

причиною для дискваліфікації. 
Вільне дихання, здорові очі без ознак подразнення та типові для породи і 

здорові рухи є важливими характеристиками. 
 
 

ГРУПА 6 
ГОНЧАКИ ПО КРОВ’ЯНОМУ СЛІДУ 

 
 Спільне для усіх порід групи 

До цієї групи входять собаки робочих мисливських порід, які повинні мати 
здорову будову тіла.  
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Дуже важливо в усіх собак порід типу Басет ретельно перевіряти чи правильно 
сформована грудна клітка, а також наявність деформованих ребер з неправильно 
сформованою чи вкороченою грудинною кісткою, чи без неї. 

Також слід приділяти увагу подушечкам пальців на лапах, які не прилягають 
до землі належним чином. 

 
Артезіано-Норманський Басет 

 Зони ризику 

 Неправильно розвинена грудна клітка. 

 Занадто вигнуті передні кінцівки, через що п’ясті торкаються одна 
одної. 

 Подушечки пальців не прилягають до землі. 

 В стандарті породи зазначені наступні тяжкі недоліки: «Задній кінець 
грудинної кістки занадто короткий, мечевидний хрящ відсутній. 
Ребра дуже деформовані. Абсолютно прямі передні ноги». 

 
Басет Хаунд 

Перебільшення у породному типі та пропорціях, субстанції та окремих 
породних характеристиках спричиняють серйозні ризики щодо виникнення проблем зі 
здоров’ям.  
 Зони ризику 

 Перерозвинена шкіра, відкриті та сирі повіки можуть спричинити 
проблеми. 

 Занадто довгі вушні полотна. 

 Нездорова та/або надмірно розвинена, вільна шкіра, що спричиняє 
запалення зморшок. В стандарті породи написано «Шкіра м’яка та 
еластична без жодних перебільшень». 

 Занадто довгі вуха. 

 Слабка будова передніх та/або задніх кінцівок та/або недостатньо 
високо піднятий над поверхнею корпус через закороткі кінцівки, які 
можуть стати причиною неправильних рухів. 

Особливу увагу необхідно приділяти очам, вухам, шкірі, типовим пропорціям 
та рухам, які мають бути такими: «Плавні, потужні та легкі рухи, гарний вимах 
передніх кінцівок та потужний поштовх задніх кінцівок, типові для гончака правильні 
рухи задніх та передніх кінцівок. Скакальні та колінні суглоби мають бути 
рухливими, еластичними у русі, собака не має волочити чи шаркати лапами». 

Здорові очі, вуха та шкіра, а також вільні рухи дуже високо ціняться. 
 
Бладхаунд 
Зони ризику 

 Сирі повіки, які можуть спричинити проблеми. 

 Надмірна кількість складок/зморшок на голові. 
Особливу увагу слід приділяти очам та шкірі. 
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ГРУПА 7 
ЛЯГАВІ СОБАКИ 

 
Спільне для усіх порід групи 

До цієї групи відносяться мисливські собаки, які не мають демонструвати 
надмірних тенденцій, таких як надмірна субстанція, занадто слабка будова тіла, 
надмірно розвинута шерсть, чи занадто глибока або занадто пласка грудна клітка. 

 
Італійський Жорсткошерстий Лягавий Собака 
Зони ризику 

 Занадто вільна, обвисла шкіра та сирі повіки, які можуть спричинити 
проблеми. 

Особливу увагу слід приділяти шкірі та очам 
 
Італійський Лягавий Собака 
Зони ризику 

 Занадто вільна, обвисла шкіра та сирі повіки, які можуть спричинити 
проблеми. 

Особливу увагу слід приділяти шкірі та очам. 
 
Усі сетери 
Зони ризику 

 Завеликий чи замалий зріст.  
. 

 
ГРУПА 8 

РЕТРИВЕРИ - СПАНІЄЛІ - ВОДЯНІ СОБАКИ 
 

Спільне для усіх порід групи 

До цієї групи входять мисливські собаки, витривалість та здорові рухи яких є 
надзвичайно важливими. Важливо розуміти різницю між субстанцією та надмірною 
вагою. 

Декілька порід у цій групі страждають від проблем із очима та вухами через 
надмірну кількість шкіри, але причиною цих проблем можуть бути також великі, значно 
оброслі шерстю вушні полотна. 

 
Американський Кокер Спанієль 
Зони надзвичайного ризику 

 Неглибокі глазниці в занадто короткому круглому черепі. 

 Великі випуклі очі. 

 Занадто коротка морда може бути причиною неправильного прикусу. 

 Недостатньо розвинена коротка грудна клітка. 

 Сирі повіки. 

 Занадто довгі вуха. 

 Надмірний об’єм шерсті та неправильна текстура шерсті. 
Особливу увагу слід приділяти правильним пропорціям голови та морди, але 

також і грудній клітині, очам, сльозовідтоку, правильному прикусу та шерсті. 
Гарна довжина грудної клітки та грудинної кістки також надзвичайно ціняться. 



17 
 

В стандарті говориться про шерсть: «… правильної текстури, що дозволяє 
легкий догляд» та порода описується «…зовнішність та функціонування 
спортивного собаки, достатньо вкритого шерстю».  
 
 Англійський Кокер Спанієль 
 Зони ризику 

 Занадто вільна та товста шкіра, сирі повіки можуть спричинити 
проблеми. 

 Типовий низький постав вух може спричинити їх запалення у собак з 
потовщеною шкірою та важкою, густою шерстю. Шкіра вушного 
полотна має бути тонкою. 

В стандарті вказано: «Пласка, шовковиста за текстурою, ніколи не жорстка, 
хвиляста чи занадто густа, ніколи не може бути кучерявою». 

Особливу увагу слід приділяти шкірі, очам, вухам та правильній текстурі 
шерсті. 

 
 Англійський Спрингер Спанієль 
 Зони ризику 

 Занадто вільна та товста шкіра, сирі повіки можуть спричинити 
проблеми. 

 Типовий низький постав вух може спричинити їх запалення у собак з 
потовщеною шкірою та важкою, густою шерстю.  

Особливу увагу слід приділяти шкірі, очам та вухам. 
 
 Кламбер Спанієль 

 Це моторний робочий собака без надмірної ваги та перебільшень в 
параметрах голови та черепа. 
  Зони надзвичайного ризику 

 Занадто великі та важкі собаки. 

 Занадто важка голова з надмірною кількістю вільної шкіри та сирі 
повіки, які можуть спричинити проблеми. 

 Неправильна будова тіла з недостатніми кутами може впливати на 
рухи. 

Особливу увагу слід приділяти розмірам та голові, демонстрації здорових 
потужних рухів та правильному породному типу. 

Міцний, здоровий собака із типовими рухами, правильними розмірами, 
пропорціями та головою, має бути особливо оцінений. 
  

Лагото Романьоло 
Зони ризику 

 Занадто боязка, занадто сором’язлива та нерішуча поведінка. 
 
 
Лабрадор Ретривер 
Зони ризику: 

 Надмірна вага/ожиріння. 

 Кульгання та неправильні рухи. 

 Занадто легка будова тіла. 
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Особливу увагу слід приділяти правильним рухам. Слід відрізняти надмірну 
вагу/ожиріння від субстанції. 

 
Новошотландський Ретривер 
Зони ризику 

 Нестабільний та нерішучий, інколи боязка поведінка. 

 Дуже малі зуби. 
 
Прямошерстий Ретривер 
Зони ризику 

 Занадто глибоко посаджені очі. 
 

Сасекс Спанієль 
Зони ризику: 

 Надмірна, вільна та товста шкіра. 

 Сирі повіки можуть спричинити проблеми з очами. 
Особливу увагу слід приділяти шкірі та очам. 

 
 

ГРУПА 9 
СОБАКИ КОМПАНЬЙОНИ ТА ТОЙ-ПОРОДИ 

 
Спільне для усіх порід групи 

Декілька порід цієї групи мають екстремальні екстер’єрні ознаки - занадто 
короткий череп та недорозвинені щелепи. Подальший надмірний розвиток цих 
характеристик може підвищити ризик розвитку серйозних проблем зі здоров’ям.  

Брахіцефальний тип будови голови є частиною правильного породного типу 
таких порід, як Бостон Тер’єр, Французький Бульдог, Грифони, Японський Хін, Кавалер 
Кінг Чарльз Спанієль, Мопс, Пекінес та Ши Тцу. У випадку надмірного розвитку цієї 
характеристики можуть виникнути проблеми, такі як занадто великі, випуклі очі в 
пласких глазницях, що, в свою чергу, може стати причиною пролапса ока. Такі очі також 
дуже вразливі до пошкоджень роговиці, якщо оточені занадто великою кількістю шкіри 
та шерсті.  

Перекос нижньої щелепи та/або так званий «в’ялий язик», тобто язик, що 
виглядає назовні, дуже часто зустрічається у той-порід та є підставою для 
дискваліфікації. 

Вузькі дихальні канали з обмеженим диханням за звуженими ніздрями є 
серйозними проблемами, які обов’язково необхідно відмічати. 

 Більшість цих порід повинні мати добре розвинену, довгу грудну клітку з гарно 
вигнутими ребрами, добре відведеними назад, яка захищає серце та легені та надає 
достатню підтримку діафрагмі. 

Відхиленнями від здорової будови, такі як  короткі, відкриті (занадто короткі 
ребра) грудні клітки з короткою грудиною, а також ребра, повернуті всередину та вузькі 
грудні клітки – це усе серйозні недоліки.  

Деякі з порід в групі можуть мати занадто густий та важкий шерстний покрив, 
утворений неправильною, жорсткою та занадто розвиненою шерстю настільки, що 
вона заважає рухам. 
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Нерівномірні рухи задніх кінцівок, коли інколи складається враження, що 
собака рухається на трьох ногах. 

У деяких порід можна помітити слабкі рухи без драйву, що, можливо, є 
проявом заслабкої, нерозвиненої мускулатури. 

 
Бостон Тер’єр  
Зони підвищеного ризику 

 Проблеми з диханням, які пов’язані з вузькими дихальними каналами: 
недостатній об’єм носоглотки та/або грудної клітки та звужених 
ніздрів. 

 Занадто короткий корпус, горбата спина, крихітний хвостик, закоротка 
та пласка морда та важка та груба голова. 

Особливу увагу слід приділяти здоровому диханню, будові голови/черепа та 
пропорціям собаки. 

 
Грифони 
Зони ризику 

 Проблеми із диханням через недостатній об’єм носоглотки та/або 
грудної клітки та/або звужених ніздрів.  

 Занадто коротка спинка носа, що може підвищити ризик пошкодження 
очей. 

 Занадто коротка морда. 

 Занадто великі, випуклі очі. 

 Занадто довга або перекошена нижня щелепа. 

 Язик видно, коли паща закрита. 

 Неправильний прикус. 

 Ненормальний рух із несамовитою дряпаючою поведінкою із 
ознаками невмотивованого болю, коли собака біжить на повідцю, 
можливо, вказує на серйозний неврологічний розлад, сирингомієлію. 

Особливу увагу слід приділяти диханню, носу та здоров’ю очей, а також рухам. 
 
Кавалер Кінг Чарльз Спанієль 
Зони ризику 

 Проблеми з диханням, хропіння. 

 Занадто коротка морда. 

 Проблеми із диханням. 

 Складки шкіри з ознаками подразнення, сирі повіки. 

 Випуклі очі та пласкі глазниці, що може призвести до пошкодження 
очей. «Великі, темні, круглі, але не випуклі; добре розставлені».  

 Ненормальний рух із несамовитою дряпаючою поведінкою із 
ознаками невмотивованого болю, коли собака біжить на повідцю, 
можливо, вказує на серйозний неврологічний розлад, сирингомієлію. 

Особливу увагу слід приділяти здоров’ю дихання, шкіри та очей. 
Стандарт намагається попередити брахіцефальну тенденцію:  
«Голова, черепна частина: Череп: Майже плаский між очима. Перехід: 

Плаский».  
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Очі мають бути «Великими, темними, круглими, але не випуклими, 
достатньо розставленими». 

 
 
Кінг Чарльз Спанієль 
Зони ризику 

 Слабка загальна анатомічна будова з недорозвиненою грудною 
кліткою з кілем та вигнутими передніми ногами та вивернутими 
назовні лапами. 

 Занадто великі очі. 
Особливу увагу слід приділяти черепу та очам, а також здоровим рухам та 

загальній анатомії. 
 

Китайський Чубатий Собака 
 Зони ризику 

 Пошкодження шкіри через неприроднє, неетичне та недопустиме 
видалення волосся з метою приховання волосистості. 

 Неправильний прикус. 

 Язик видно, коли паща закрита. 
 Особливу увагу слід приділяти шкірі. 

 
Мопс 
Зони серйозного ризику 

 Проблеми з диханням, які можуть бути спричинені звуженими 
дихальними каналами та недостатнім простором порожнин 
носоглотки та/або грудної клітки, а також вузькими ніздрями. 

 Занадто коротка спинка носа та/або надмірно вільна шкіра та жорстка 
шерсть на зморшці носа, яка турбує та подразнює очі та ніс. Стандарт, 
насправді, не вимагає наявності зморшки на носі – ні перерваної, ні 
суцільної. 

 Занадто випуклі очі та повіки не повністю прикриваються. 

 Коротка та відкрита грудна клітка з закороткими ребрами та 
грудинною кісткою. 

Особливу увагу слід приділяти диханню, здоров’ю шкіри та очей, а також 
будові грудної клітки. 

 
Пекінес 

 Екстремальні екстер’єрні характеристики собак цієї породи з укороченим 
черепом та недорозвиненою спинкою носа та щелепами у випадку їх перебільшення 
спричиняють серйозні проблеми зі здоров’ям. 

Зони ризику 

 Проблеми з диханням через маленьку вузьку голову, звужене 
обличчя та неглибоку щелепу, вузьку порожнину рота та/або 
недостатній простір порожнин носоглотки та/або грудної клітки; також 
звужені ніздрі. Дихання собаки слід оцінювати в русі.  

 Занадто великі очі, видніються білки очей. 

 Зморшка на носі занадто виражена та звисає над мочкою носа. 
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 Вузька та/або пласка грудна клітка, коли її стінка не дає достатньої 
підтримки передній частині, що випирає вперед, слабкі, розпущені 
лікті та козинець. 

 Недостатні кути задніх кінцівок з нестабільними скакалками, що 
заважають розвитку гарної мускулатури та спричиняють нетипові 
рухи. 

 Шерсть може бути занадто густою та/або пухкою і спричиняти 
дискомфорт. В стандарті вказано: «шерсть не перерозвинена». 

Будь-які ознаки проблем зі здоров’ям не допустимі та мають бути суворо 
покарані. 

Під час суддівства Пекінесів особливу увагу слід приділяти диханню, очам, 
шкірі, шерсті та рухам. Собак слід судити у русі, зважаючи на стандарт, який говорить: 
«типові повільні, величні роллінгові рухи передніх кінцівок».  

Загальне правило: «Усі собаки мають бути спроможними рухатися природно 
без видимих зусиль чи дискомфорту». 

 
Стандартний Пудель 
Зони ризику 

 Занадто вузькі череп та морда із слабкою нижньою щелепою, що, в 
результаті, може привести до неправильного розташування кликів та 
проблем із прикусом. 

 Занадто малі очі, посаджені занадто глибоко. 
Особливу увагу слід приділяти, таким чином, пропорціям голови, пащі та 

розташуванні і розміру очей. 
Якщо нижні клики пошкоджують верхній ряд зубів або піднебіння, такого 

собаку слід дискваліфікувати. 
 
 Французький Бульдог 

 Екстремальний екстер’єр цієї породи з укороченим черепом та 
недорозвиненою спинкою носа та хвостом спричиняють подальші проблеми, якщо 
вони ще перебільшуються. 
 Зони ризику 

 Проблеми з диханням, які можуть бути пов’язані з вузькими 
дихальними каналами через занадто коротку морду, та/або 
недостатній об’єм носоглотки та/або грудної клітки, а також звужені 
ніздрі. 

 Занадто коротка морда та занадто великі очі, які підвищують ризик 
пошкодження ока та запалення. Стандарт говорить: «довжина морди 
становить 1/6 усієї довжини голови». 

 Недостатня пігментація мочки носа (уся мочка носа має бути чорною, 
незалежно від окрасу). 

 Занадто короткі пропорції шиї та спини, недостатні кути передніх та 
задніх кінцівок можуть спричинити слабкі, шаркаючі рухи. 

 Проблеми із хвостом. 
Особливу увагу слід приділяти диханню, спинці носа, очам, шкірі та рухам. 

Хода має бути вільною та активною. 
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Стандарт породи закликає до «активного» собаки, «потужного для своїх 
малих розмірів, короткого, компактного в усіх пропорціях», але у якого не може бути 

занадто короткої шиї та спини. 
Повна відсутність хвостового хребця є підставою для дискваліфікації. 

 
 Чихуахуа (коротокошерсті та довгошерсті) 
 Зони підвищеного ризику 

 Недостатнє закриття черепних швів. Відкрите джерельце є підставою 
для дискваліфікації. 

 Недорозвинена морда підвищую вірогідність розвитку проблем із 
прикусом, щелепами та зубним рядом, клики впиваються в верхні 
ясна чи піднебіння, проблеми із язиком. 

 Неправильний прикус. 

 Язик видно, коли паща закрита. 

 Слабка та нездорова будова задніх кінцівок «Задні ноги з гарною 
мускулатурою та довгими кістками». 

Особливу увагу слід приділяти будові черепа та щелеп, а також загальній 
анатомії. 

«Задні ноги з гарною мускулатурою та довгими кістками».  
Невеличка ямка, як результат незрощення джерельця, не є підставою для 

дискваліфікації. 
 
Ши Тцу 
Зони ризику 

 Проблеми із диханням через занадто малу голову, занадто коротку 
морду та звужені ніздрі. 

 Занадто великі, випуклі очі, відкриті для пошкоджень. 

 Погані зуби. 

 Видимий язик при закритій пащі. 
Особливу увагу слід приділяти, таким чином, диханню, пропорціям голови, 

очам, щелепам та зубам. 
 

Японський Хін 
Зони підвищеного ризику 

 Проблеми з диханням через звужені ніздрі, занадто малий та вузький 
череп, а також занадто коротку грудну клітку. 

Особливу увагу слід приділяти здоровому диханню, будові голови/черепа та 
грудної клітки. 

 
 

ГРУПА 10 
ХОРТИ 

 
Спільне для усіх порід групи 

До групи відносяться хорти. Витривалість та здорові рухи надзвичайно 
важливі. 

 
Азавак 
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Зони ризику 

 Надмірна нервозність, схвильованість та надмірна сором’язливість. 
 
 
 
Ірландський Вовкодав 
Зони ризику 

 Неправильний прикус через занадто вузьку нижню щелепу з 
повернутими всередину кликами, які впираються в верхні ясна чи 
піднебіння. 

Особливу увагу слід приділяти кликам, прикусу та щелепам. 
 
Італійський Хорт 
Зони ризику 

 Екстремально карликові характеристики. 
  
 Російський Псовий Хорт 

Зони ризику 

 Неправильно розташовані клики. В стандарті породи міститься чітка 
інформація: 
Причини для дискваліфікації: «Неправильне розташування одного 
або обох кликів нижньої щелепи, які, коли рот закритий, можуть 
пошкоджувати верхні ясна чи піднебіння». 

Особливу увагу слід приділяти прикусу та щелепам. 
 

 


