
Standard FIFE 

Celková Velikost st�ední až velká, ko�ky v�tšinou menší než kocou�i
      

Hlava Tvar trochu delší než širší, lehce zaoblená, masivní

  �elo široké, trochu zaoblené

 Líce dob�e vyvinuté, vysoko posazené

 Nos st�edn� dlouhý, široký, z profilu viditelné lehké vyklenutí, ale bez stopu 

 Brada lehce se svažující, z profilu vytvá�í s horní linií nosu zaoblený tvar 

   

Uši Tvar st�ední velikost, široce nasazené, konce zaoblené s dob�e vyvinutým vnit�ním 
osrst�ním a št�ti�kami 

 Umíst�ní dostate�n� vzdálené od sebe, mírn� naklon�né vp�ed

   

O�i Tvar velké, mírn� oválné

 Umíst�ní posazené trochu šikmo, daleko od sebe

 Barva jednotná, jsou povoleny všechny barvy, p�ednost se dává zelené barv� 

   

T�lo Stavba dob�e vyvinuté kosti a svaly, silný krk, široký hrudník, t�lo p�sobí obdelníkovým 
dojmem 

   

Nohy Tlapky st�ední délka, tak aby vytvá�eli obdelník s t�lem, silné, velké, kulaté, dob�e osrst�né 
mezi prsty 

   

Ocas  dlouhý, silný, konec zakulacen, ze všech stran bohat� osrst�n 

   

Srst Struktura polodlouhá, dob�e vyvinutá, velmi hustá nep�iléhavá podsada, krycí chlupy jsou 
vodoodpudivé, pon�kud tvrdé na dotek. Letní srst je výrazn� kratší než zimní. Zimní 
srst vykazuje dob�e vyvinutou náprsenku s plným límcem a dlouhými kalhotkami. 

 Barva barva srsti m�že být jakákoliv. Není uznána jen barva s akromelanickými odznaky 
(SIA), barva �okoládová, lila, cinnamon a fawn. Jakýkoliv podíl bílé barvy je 
povolen. 

   



Poznámka  T�ída novic� akceptuje pouze ko�ky narozené v Rusku. K�ížení s jinými plemeny, 
zvlášt� pak s NFO, MCO a PER není dovoleno. 

 
Vady 
Všeobecné * p�íliš malá nebo p�íliš drobná stavba ko�ky
Hlava * dlouhá a k�ivá 

* rovný profil 
* p�ilíš kulatý (perský typ) 

Uši * p�íliš velké 
* p�íliš vysoko nasazené 

O�i * kulaté o�i 
Nohy * p�íliš dlouhé a 

* p�íliš tenké
Ocas * p�íliš krátký ocas 
Srst * p�íliš jemná nebo hedvábná 

* p�ilnavá 
* málo srsti (krom� letního období)

 
Hodnocení 
Celkov�  100 bod�
Hlava celkový tvar, nos, profil, brada 25
T�lo tvar, velikost, nohy, tvar pacek 20
O�i tvar a barva 10
Uši velikost, tvar, umíst�ní 10
Srst kvalita, textura, délka 25
Ocas délka, tvar, osrst�ní 5
Kondice  5
 
Poznámky k barv�: 
Uznány stejné barevné skupiny jako u MCO, NFO, TUA - barvy jsou rozd�leny do 9 skupin podle p�ítomnosti 
kresby, �edících vloh a vlohy pro st�íb�itost a bílou skvrnitost. Ko�ky bílé barvy tvo�í samostatnou skupinu. 

n �erná 21 neur�itá kresba
a modrá 22 mramorovaná
d �ervená 23 tygrovaná
e krémová 24 te�kovaná
f želvovinová   
g mod�e želvovinová 09 nespecifikované bílé skvrny
w bílá   
s st�íbrná   
y zlatá   

 

 

 

 


