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TOY FOX TERRIER

APARÊNCIA GERAL: o Toy Fox Terrier é verdadeiramente um toy e um terrier, e
ambos influenciaram em sua personalidade e carater. Como um terrier, o Toy Fox
Terrier possui uma inteligência aguçada, coragem e animação. Como um toy, é
pequeno e devotado, com um infinito amor para com seu dono. O Toy Fox Terrier e
um cão toy bem balanceado, de aparência atlética, exibindo graça e agilidade na
mesma medida que na força e no vigor. Seu flexível corpo musculoso tem um contorno
elegante que combina com a impressão de um movimento sem esforço e de infinita
resistência. É naturalmente bem tosado, orgulhoso, animado e alerta. Os traços
caraterísticos são sua elegante cabeça, seu pêlo curto brilhante e predominantemente
branco, acoplado à uma cabeça predominantemente sólida e a sua cauda inserida
alta.

PROPORÇÃO / SUBSTÂNCIA
proporção: o Toy Fox Terrier é quadrado com a altura que é aproximadamente igual
ao comprimento; com a altura medida da cernelha ao solo e o comprimento medido
da ponta do ombro à nadega. Ligeiramente mais longo que as fêmeas é aceitável.

substância: os ossos devem ser fortes, mas não excessivamente e sempre em
proporção ao tamanho. O equilíbrio geral é importante.

TEMPERAMENTO: o Toy Fox Terrier é inteligente, alerta, amigável e leal com
seu dono. Aprende tarefas novas rapidamente, é ansioso para agradar e se adapta
aquase todas as situações. Como qualquer outro terrier, é possessivo, espirituoso,
determinado e não se intimida facilmente. É um cão altamente animado, cômico,
divertido e brincalhão durante toda a sua vida. Qualquer atitude ou personalidade
que não seja de um terrier deve ser penalizada

CABEÇA: elegante, balanceada e expressiva, sem ser absolutamente grosseira.
Expressão: inteligente, alerta, viva e cheia de interesse.
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REGIÃO CRANIANA
Crânio: moderado na largura, ligeiramente arredondado e suavemente em forma de
cunha.
Stop: médio, ligeiramente inclinado. Visto de frente, a cabeça se alarga gradativamente
da trufa até a base das orelhas. A distância da trufa ao stop é igual a distância do stop
ao occipital.

REGIÃO FACIAL
Olhos: limpos, brilhantes e escuros, incluindo as bordas dos olhos; com excessão
dos chocolates, cujas bordas, devem acompanhar a cor do cão. Os olhos são cheios,
redondos e um pouco proeminentes, mas nunca protuberantes, com uma expressão
suave e inteligente. São inseridos bem separados, não inclinados e bem encaixados
nas órbitas.
Orelhas: são eretas, pontudas, em forma de “V” invertido, inseridas altas e juntas,
mas sem jamais se tocarem. O tamanho é proporcional a cabeça e as corpo.
Bochechas: planas e musculosas com uma área debaixo dos olhos bem cheia.
Focinho: mais para forte do que fino, em proporção à cabeça como um todo e paralelo
ao topo do crânio.

Trufa: preta, com exceção da cor chocolate, onde a cor da trufa acompanha a cor do
cão.
Lábios: pequenos e aderentes.
Mordedura: completa, com fortes dentes bancos. A mordedura em tesoura é preferida.
A perda de dentes não deve ser uma falta, uma vez que a mordedura possa ser
determinada como correta.

PESCOÇO: portado orgulhosamente ereto, bem inserido, ligeiramente arqueado,
graciosamente curvado, musculoso e sem barbelas. É proporcional à cabeça e ao
corpo e vai suave e gradualmente alargando-se aos ombros. O comprimento do pescoço
é aproximadamente o mesmo que o da cabeça.

TRONCO: balanceado e afinando ligeiramente das costelas aos flancos.
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Linha superior: é nivelada em repouso e em movimento.
Peito: profundo e musculoso com costela bem arqueadas. A profundidade das costelas
atinge a ponta dos cotovelos.
Dorso: reto, nivelado e musculoso.
Lombo: curto e forte com moderado esgalgamento para denotar graça e elegância.
Garupa: nivelada com a linha superior e bem arredondada.

CAUDA: inserida alta, portada ereta e em proporção ao tamanho do cão. Cortada na
3ª e 4ª vértebras.

MEMBROS ANTERIORES: bem angulados. Ombros firmemente inseridos têm
musculatura adequada, mas nunca muito desenvolvida. São inclinados e bem
colocados para trás, unindo-se suavemente do pescoço ao dorso.
Antepeito: bem desenvolvido.
Cotovelos: bem juntos e perpendiculares ao corpo.
Pernas: retas e paralelas até o metacarpo.
Metacarpo: fortes e retos e ao mesmo tempo flexíveis.
Patas: pequenas e ovais, direcionadas para frente não virando nem para dentro nem
para fora. Dedos fortes, bem arqueados e fechados com almofadas profundas.

MEMBROS POSTERIORES: bem angulados, fortes e musculosos.
Coxas: fortes, bem musculosas e de bom comprimento.
Joelhos: claramente definidos e bem angulados.
Articulações dos jarretes: bem descidas e firmes.
Metacarpos: retos.
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Pernas: paralelas, não virando nem para dentro nem para fora. Os ergôs devem ser
removidos.

MOVIMENTAÇÃO: suave e fluente, com um bom alcance e forte propulsão. A
linha superior deve permanecer reta; a cabeça e cauda portadas eretas quando em
movimento.

PELAGEM
Pêlo: brilhante, acetinado, de textura fina e lisa ao toque. Ligeiramente mais longo
no pescoço, cobrindo uniformamente o corpo.

COR
Tricolor: predominantemente preto na cabeça com manchas castanhas nas bochechas,
lábios e em pontos dos olhos. Corpo com mais de 50% de branco, com ou sem manchas
pretas.
Branco, Chocolate e Castanho: predominantemente chocolate na cabeça com
manchas castanhas nas bochechas, lábios e pontos dos olhos. Corpo com mais de
50% de branco, com ou sem manchas chocolate.
Branco e Castanho: cabeça predominantemente castanha. Corpo com mais de 50%
de branco, com ou sem manchas castanhas.
Branco e Preto: cabeça predominantemente preta. Corpo com mais de 50% de
branco, com ou sem manchas pretas.
As cores devem ser ricas e limpas. Marcas são aceitáveis, mas não podem atingir nos
olhos e orelhas. Branco limpo é preferido, mas uma pequena quantidade de pequenos
pontos coloridos (salpicados) não deve ser penalizada. As manchas no corpo dos
cães tricolores de cabeça preta devem ser pretas; As manchas no corpo dos cães
tricolores de cabeça chocolate devem ser chocolates; ambos com ou sem uma ligeira
franja castanha ao lado do corpo, próxima ao peito e sob a cauda é normal, assim
como nos bicolores.

TAMANHO:

8,5 inches a 11,5 inches (21,25 cm a 28,75 cm)
9 inches a 11 inches (22,86 cm a 27,94 cm) - preferidos
8,5 inches a 11,5 inches (21,25 cm a 28,75 cm) - aceitável
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FALTAS
•
cabeça em forma de maçã.
•
qualquer outra mancha, além do salpicado, estendendo-se abaixo do cotovelo
ou do jarrete.
•
movimentação de Hackney.

DESQUALIFICAÇÕES
•
cães abaixo de 21,59 cm ou acima de 29,21 cm.
•
orelhas não eretas em cães acima de 6 meses.
•
trufa despigmentada
•
prognatismo inferior, mandíbula torta, prognatismo superior em mais de 1/8
de polegada.
•
marcas se estendendo nos olhos ou orelhas.
•
qualquer outra combinação de cor não descrita acima.
•
qualquer cão cuja cabeça tenha mais que 50% de branco.
•
qualquer cão cujo corpo não tenha mais do que 50% de branco.
•
qualquer cão cuja cabeça ou corpo tenham manchas de diferentes cores.

Aprovado: 08/07/2003 - Efetivado: 27/08/03 (American Kennel Club)

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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