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GREYHOUND

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
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APARÊNCIA GERAL: de construção forte, bem aprumado sobre generosas
proporções, formação simétrica e força muscular, com cabeça e pescoço longos, ombros
bem delineados e oblíquos, peito profundo, tronco espaçoso lombo arqueado, poderosos
posteriores, pernas e patas perfeitas, com uma flexibilidade dos membros que realça o
seu tipo distinto e sua qualidades.
COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: possui notável vigor e resistência.
Inteligente, gentil, afetuosos e com temperamento equilibrado.

CABEÇA: longa, moderadamente larga.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: plano.
Stop: ligeiro.

REGIÃO FACIAL
Focinho: com maxilares poderosos e bem cinzelado.
Maxilares / Dentes: maxilares fortes, com uma perfeita, regular e completa mordedura
em tesoura.
Olhos: brilhantes, inteligentes, ovais e inseridos obliquamente. De preferência escuros.
Orelhas: pequenas, em forma de rosa, de textura fina.

PESCOÇO: longo e musculoso, elegantemente arqueado, bem inserido nos ombros.

TRONCO
Dorso: bastante longo, largo e quadrado.
Lombo: poderoso, ligeiramente arqueado.
Peito: profundo e com capacidade, e com espaço adequado para o coração. Costelas
profundas, bem arqueadas e portadas bem atrás.
Flancos: bem esgalgados.
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CAUDA: longa, inserida baixa, forte na raiz, afinando para a ponta, portada baixa,
ligeiramente curvada.

MEMBROS
Anteriores: longos, retos, ossos de boa substância e qualidade. Cotovelos, metacarpos
e dedos não virando nem para dentro, nem para fora.
Ombros: oblíquos, bem colocados para trás, musculosos sem serem carregados,
estreitos e claramente definidos na cernelha.
Cotovelos: livres e bem colocados abaixo dos ombros.
Metacarpos: moderadamente longos, ligeiramente elásticos.
Posteriores: tronco e posteriores caracterizados por boas proporções e bem
desenvolvidos de maneira a cobrir bem o terreno quando o cão está em pé.
Coxas e Pernas: largas e musculosas, demonstrando grande poder de propulsão.
Joelhos: bem angulado.
Jarretes: bem descidos, não virando nem para dentro, nem para fora.

PATAS: moderadamente longas, com dedos compactos, bem arqueados e com fortes
almofadas.

MOVIMENTAÇÃO: reta, de alcance baixo, passadas livres permitindo uma cobertura
de solo em grande velocidade. As pernas posteriores bem colocadas abaixo do corpo
permitindo grande propulsão.

PELAGEM
Pêlo: fino e fechado.

COR: preto, branco, vermelho, azul, fulvo, castanho claro, tigrado ou qualquer uma
destas cores com manchas brancas.
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TAMANHO
ideal:
Machos: 71 a 76 cm.
Fêmeas: 68 a 71 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.
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