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CIMARRÓN URUGUAYO
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Uruguay

Användningsområde

Boskapshund, vakthund och jakthund för storvilt.

FCI-klassifikation

Grupp 2, sektion 2:1

Bakgrund/ändamål

Ursprunget till cimarrón uruguayo är oklart. Man vet att rasen härstammar från de hundar som spanska och portugisiska
conquistadorer förde med sig. Genom korsningar mellan dessa
hundar och en naturlig selektion där de mest dugliga, listiga och
starka överlevde skapades cimmarrón uruguayo. Befolkningen
under denna epok förstod värdet hos dessa hundar, tämjde dem
och började framgångsrikt och i ökad omfattning använda dem
som vakthundar på sina egendomar och i det dagliga arbetet med
boskapen.

Helhetsintryck

Cimarrón uruguayo är en medelstor hund av molossoid typ. Rasen
är stark, kompakt, har god benstomme och är muskulös och vig.

Viktiga
måttförhållanden

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 10:11.
Mankhöjden skall motsvara höjden över korset.
Nospartiet skall vara något kortare än skallen.
Höjden till armbågarna skall vara lika med avståndet mellan
armbågarna och manken.

Uppförande/karaktär

Cimarrón uruguayo har ett jämnt temperament och är klok och
mycket modig.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen skall vara bredare än lång. Nackknölen skall endast vara
svagt markerad.

Stop

Stopet skall vara måttligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara vid och svart eller i överensstämmelse med
pälsfärgen.

Nosparti

Nospartiet skall vara kraftigt, måttligt brett och endast något
kortare än skallen.

Läppar

Överläpparna skall täcka underläpparna utan att vara nedhängande.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka och kraftfulla. Tänderna skall vara starka
och jämna med ett helst komplett saxbett, men avsaknad av P1-or
är tillåtet.

Kinder

Kinderna skall vara välutvecklade utan att vara alltför framträdande.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora och mandelformade. Blicken skall
vara nyfiken. Färgen skall vara brun i någon nyans i överensstämmelse med pälsfärgen, ju mörkare desto bättre. Ögonkanterna skall
vara åtliggande och helt pigmenterade.

Öron

Öronen skall vara medelstora och varken för högt eller för lågt
ansatta.. De skall vara triangulära och hängande, men utan att ligga
tätt intill kinderna, eller forma rosenöron. Öronen har traditionellt
kuperats i ursprungslandet.
Öronkupering är förbjuden i Sverige.

Hals

Halsen skall vara stark, muskulös och inte för lång.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara plan eller svagt sänkt efter manken.

Manke

Manken skall vara väl markerad.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, starkt och lätt konvext.

Kors

Korset skall vara av god längd och bredd. Det skall bilda en vinkel
mot horisontalplanet på 30 grader.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup och nå åtminstone till armbågarna. Den
skall vara bred och väl utvecklad. Revbenen skall vara väl välvda
utan att vara tunnformade. Förbröstet skall vara väl markerat.

Svans

Svansen skall vara medelhögt ansatt, tjock och nå till hasorna. I
vila bärs svansen lågt, i rörelse bärs den horisontellt eller något
uppåtriktad.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Sedda framifrån skall frambenen vara raka och parallella.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.

Överarm

Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtriktade.

Underarm

Underarmarna skall vara raka med stark benstomme.

Mellanhand

Mellanhänderna skall sedda från sidan vara lätt sluttande.

Framtassar

Framtassarna skall vara ovala med väl slutna tår och starka trampdynor.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara muskulöst och kraftigt. Sedda bakifrån skall
bakbenen vara parallella.

Lår

Låren skall vara väl utvecklade.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara starka och medellånga.

Baktassar

Baktassarna skall vara som kattassar med starka trampdynor

Rörelser

Rörelserna skall vara fria från ansträngning och täcka marken väl. De
skall ha god räckvidd fram och gott påskjut bak. Fram- och bakben
ska röra sig parallellt men närmar sig en central linje när farten ökar.

Hud

Huden skall vara tjock och elastisk.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort, slät och åtliggande med underull.

Färg

Brindle eller fawnfärgad i alla nyanser, inkluderat blåaktig fawn
och blåaktig brindle, med eller utan mask. Den fawnfärgade pälsen
kan ha svarta hårtoppar. Vita markeringar är tillåtna på följande
ställen: underkäken, strupen, förbröstet, buken och nedre delarna
av fram- och bakbenen. Det vita på benen får inte fortsätta ovanför
handleden eller halva mellanfoten.

Storlek/vikt

Fel

Mankhöjd

Hanhundar:
Tikar:

58–61 cm (tolerans +/- 2 cm)
55–58 cm (tolerans +/- 2 cm)

Vikt

Hanhundar:
Tikar:

38–45 kg
33–40 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Överdrivet lösa mungipor.

• Löst halsskinn.
• Alltför framträdande kinder.
Allvarliga fel

• Vita fläckar på andra ställen än de enligt standarden tillåtna.
• Tydlig avvikelse från i standarden angivna viktiga
proportioner.
• Avsaknad av könsprägel.
• Storlek över eller under den i standarden angivna.
• Sluttande överlinje.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• Tydligt otypisk.
• Överbett.
• Underbett.
• Opigmenterad nostryffel.
• Lång päls.
• Leverbrun pälsfärg hos såväl fawnfärgade som brindle, med
brun nostryffel, bruna slemhinnor och ljusa ögon.
• All annan färg än de enligt standarden tillåtna.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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