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FOXHOUND INGLÊS

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO
1 – Trufa
2 – Focinho
3 – Stop
4 – Crânio
5 – Occipital
6 – Cernelha
7 – Dorso
8 – Lombo
9 – Garupa
10 – Raiz da cauda
11 – Ísquio
12 – Coxa

13 – Perna
14 – Jarrete
15 – Metatarso
16 – Patas
17 – Joelho
18 – Linha inferior
19 – Cotovelo
20 – Linha do solo
21 – Metacarpo
22 – Carpo
23 – Antebraço
24 – Nível do esterno

25 – Braço
26 – Ponta do esterno
27 – Ponta do ombro

a – profundidade do peito
b – altura do cotovelo
a + b = altura do cão
na cernelha

RESUMO HISTÓRICO: o Foxhound Inglês foi criado através de linhas de sangue
cautelosamente escolhidas há mais de 200 anos. O livro de origens publicado pela
Associação dos Mestres dos Foxhounds da Inglaterra tem data anterior ao ano de
1800; era muito fácil para qualquer proprietário de um Foxhound Inglês traçar seu
pedigree até essa época. A criação de Foxhound na Inglaterra sempre esteve e ainda
está nas mãos dos Mestres dos Foxhounds, que sempre mantiveram atenciosamente
os registros mais cuidadosos das operações de suas criações. A FCI reconheceu a
raça em 1964. Recentemente, o Kennel Club da Inglaterra publicou um padrão
provisório para o Foxhound. Há mais de 350 matilhas de Foxhounds na Grã-Bretanha.

APARÊNCIA GERAL: bem balanceado, poderoso e de contornos bem definidos.
COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: vigoroso e resistente, habilidade
natural para a caça. Amigável e não agressivo.
CABEÇA: bem balanceada.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: plano, de largura média.
Stop: ligeiro.

REGIÃO FACIAL
Trufa: narinas largas.
Focinho: longo e quadrado.
Lábios: moderadamente desenvolvidos.
Maxilares / Dentes: maxilares fortes com uma regular e perfeita mordedura em tesoura.
Olhos: tamanho médio; avelã ou marrom. Expressão aguda.

Orelhas: pendentes, portadas rentes à cabeça; inseridas altas.

PESCOÇO: longo, ligeiramente arqueado, bem desenvolvido sem ser grosseiro.

TRONCO
Dorso: largo e plano.
Lombo: forte.
Peito: profundo; costelas bem arqueadas.

CAUDA: inserida bem alta. Portada alegremente, mas nunca enrolada sobre o dorso.

MEMBROS
Anteriores: pernas dianteiras longas, retas e de boa ossatura até os pés.
Ombros: bem angulados, musculosos, sem serem carregados.
Metacarpos: fortes.

Posteriores: poderosos e musculosos; de boa ossatura até os pés.
Joelhos: bem angulados.
Jarretes: bem descidos.
Patas: redondas, fechadas e fortes, com boas almofadas. Unhas fortes. Ergôs opcional.

MOVIMENTAÇÃO: passadas livres; incansável no que diz respeito à habilidade
para galopar. Boa propulsão dos posteriores sem nenhuma indicação de oscilação
(roll).

PELAGEM
Pêlo: curto e denso. À prova de intempéries.

COR: qualquer cor e marcação reconhecida nos cães de caça.

TAMANHO
altura na cernelha, aproximadamente, 58 a 64 cm.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e
penalizado na exata proporção de sua gravidade.

NOTAS:
• os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos
e acomodados na bolsa escrotal.
• todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.

Copyright ® CBKC – Departamento de Artes Gráficas
Copyright ® FCI
Reprodução total ou parcial proibida. Todos os direitos reservados.

