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CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO

1 – Trufa 13 – Perna 25 – Braço
2 – Focinho 14 – Jarrete 26 – Ponta do esterno
3 – Stop 15 – Metatarso 27 – Ponta do ombro
4 – Crânio 16 – Patas
5 – Occipital 17 – Joelho
6 – Cernelha 18 – Linha inferior
7 – Dorso 19 – Cotovelo a – profundidade do peito
8 – Lombo 20 – Linha do solo
9 – Garupa 21 – Metacarpo b – altura do cotovelo
10 – Raiz da cauda 22 – Carpo
11 – Ísquio 23 – Antebraço a + b = altura do cão
12 – Coxa 24 – Nível do esterno             na cernelha



APARÊNCIA GERAL: ativo, gracioso, bem proporcionado e de expressão doce.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: impetuoso, afetuoso e,
absolutamente, sem medo. Alegre, amigável, não agressivo; sem nenhuma tendência
ao nervosismo.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: quase plano entre as orelhas.

Stop: pouco marcado.

REGIÃO FACIAL
Trufa:  preta, bem desenvolvida e sem manchas.

Focinho: o comprimento  da  base  do  stop  à  base da trufa é de, aproximadamente,
3,8 cm. A largura diminui para a ponta. A face sob os olhos é bem cheia. Qualquer
tendência a ser pontudo é indesejável.

Lábios: bem desenvolvidos sem serem pendentes.

Maxilares / Dentes: maxilares fortes com uma perfeita, regular e completa mordedura
em tesoura.

Olhos: grandes, escuros e redondos sem serem proeminentes; inseridos bem afastados.

Orelhas: longas, de inserção alta, com franjas em abundância.

PESCOÇO: de comprimento médio e ligeiramente arqueado.

TRONCO
Dorso: nivelado.

Lombo: curto.

Peito: médio; costelas bem arqueadas.



CAUDA: de comprimento proporcional ao corpo; boa inserção; portada alta, porém
nunca muito acima da linha do dorso. O corte da cauda é opcional.  Quando operada,
não deve ser  removida em mais de um terço.

MEMBROS
Anteriores: de ossatura média e retos.

Ombros: bem inclinados.

Posteriores: de ossatura média.

Joelhos: bem articulados.

Jarretes: sem tendência aos jarretes de vaca ou em foice.

PATAS: compactas, com boas almofadas e bem franjadas.

MOVIMENTAÇÃO: livre e elegante em ação, com muita propulsão nos posteriores.
Anteriores e posteriores movem-se paralelamente quando vistos pela frente ou por
trás.

PELAGEM
Pêlo: longo, sedoso, sem encachear. Admite-se uma ligeira ondulação. Franjas
abundantes. Os exemplares deverão apresentar-se livres de trimming.

COR: as cores reconhecidas são:

Preto e castanho: preto com marcações em castanho acima dos olhos, nas faces, face
interna das orelhas, no peito, nos membros e sob a cauda. A cor castanho deve ser
brilhante. Marcas brancas são indesejáveis.

Rubis: unicolor vermelho intenso. Marcas brancas são indesejáveis.

Blenheim: marcas castanho vivo, bem distribuídas sobre o
fundo branco pérola. As marcas devem se dividir de maneira
igual na cabeça, deixando um lugar entre as orelhas para
uma mancha em forma de losango (a única característica
da raça).



Tricolor: preto e branco, bem distribuídos com marcações em castanho acima dos
olhos, nas faces, na face interna das orelhas, peito, parte interna dos membros e sob a
cauda.

Qualquer outra cor ou combinação de cores é altamente indesejável.

PESO: 5,4 a 8 kg. É desejado um cão pequeno e bem balanceado dentro destes pesos.

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.


