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PEQUENO CÃO LEÃO
APARÊNCIA GERAL: pequeno cão inteligente, afetuoso e de movimentos vivos,
reunindo todas as qualidades de um cão de companhia. O corpo é tosado da maneira
clássica de um poodle, assim como a cauda que termina por um penacho, dando-lhe o
aspecto de um pequeno leão.

CABEÇA: curta.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: bastante largo.

REGIÃO FACIAL
Trufa: preta, bem posicionadas no prolongamento do focinho.
Olhos: redondos, grandes, inteligentes e de cor escura.
Orelhas: pendentes, longas, bem guarnecidas de franjas.

TRONCO: curto e bem proporcionado.

CAUDA: moderadamente longa, tosada, mas deixando na extremidade um tufo de
pêlos, formando um bonito penacho.

MEMBROS: retos e finos.

PATAS: pequenas e redondas.

PELAGEM: bastante longa e ondulada, mas não encaracolada.
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COR: todas as cores são permitidas, seja unicolor ou manchada, com exceção da cor
marrom ( chocolate, fígado ) e seus derivados.

TAMANHO / PESO
altura na cernelha: de 25 a 32 cm.
Peso: de 4 - 8 kg.
FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e
penalizado na exata proporção de sua gravidade.
• cabeça: muito longa; crânio insuficientemente largo.
• trufa: despigmentada; de outra cor que não seja o preto; arrebitada.
• olhos: pequenos; de forma amendoada, globulosos, claros; olhar instável ou
malicioso.
• orelhas: curtas; sem ou insuficientemente franjadas.
• tronco: muito longo, falta de harmonia ou solidez.
• cauda: muito longa ou muito curta.
• membros: virados para fora ou arqueados.
• patas: planas, longas ou espalmadas.
• pêlo: muito curto, enrolado ou sem ondulações.
Os cães que não estiverem tosados de acordo com o padrão serão excluídos do
julgamento.

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