FCI standarts Nr. 253
Apstiprināts: 11.05.1998.
Izcelsmes valsts: Ķīna.
Patronāta valsts: Lielbritānija
Oriģinālā standarta publicēšanas datums: 24.06.1987.
Pielietojums: Kompanjons.
FCI Klasifikācija: 9. grupa - kompanjoni un dekoratīvie suņi
11. apakšgrupa - mazie molosu tipa suņi.
Bez darba spēju pārbaudes.

KOPĒJAIS IESPAIDS: Izteikti kvadrātveidīgs un drukns, tas ir "multum in parvo" - daudz masas mazā
ķermenī, kas izpaužas formu kompaktumā, labi veidotās proporcijās un spēcīgā muskulatūrā.

RAKSTURS / TEMPERAMENTS: Apveltīts ar lielu šarmu, cēlumu un inteliģenci. Līdzsvarots, jautrs un
rosīgs.

GALVA: Liela, apaļa, ne ābola formas.
GALVASKAUSS: Bez iekritumiem. Labi izteiktas krokas.
PURNA DAĻA:
Purns: Īss, strups, kvadrātveida, neuzrauts.
Žokļi / zobi: Neliels pārkodiens. Šķībs sakodiens, zobu vai mēles rādīšana augstākā mērā nevēlama. Plats
apakšžoklis ar gandrīz taisnā līnijā novietotiem griezējzobiem.
Acis: Tumšas, ļoti lielas, apaļas formas, ar maigu un skumju skatienu, ļoti spožas, uzb udinājumā
ugunīgas.
Ausis: Plānas, mazas, mīkstas kā melnais samts. Divu veidu - rozes ziedlapiņas formā - maza nokarena
auss saliekta uz sāniem un atpakaļ atsedzot auss gliemeni. Pogveida auss - auss noliekta uz priekšu, tās
gals cieši piekļaujas pie galvas, aizsedzot auss iekšpusi, un ir vērsts acs virzienā. Priekšroka dodama
pēdējam variantam.

KAKLS: Viegli izliekts, veidojot kumpu sprandu, spēcīgs, apjomīgs, pietiekami garš, lai galvu nestu lepni.
ĶERMENIS: Īss un drukns.
Mugura: Muguras līnija taisna, ne izliekta, ne ieliekta.
Krūtis: Platas, ar labi izliektām ribām.
ASTE (sagriezta): Augsti novietota, sagriezta cik cieši vien iespējams, guļ uz gūžām. Divkārt sagriezta aste
ir augstākā mērā vēlama.

KĀJAS:
PRIEKŠKĀJAS: Ļoti spēcīgas, taisnas, vidēja garuma, labi zem ķermeņa novietotas.
Pleci: Izteikti slīpi.
PAKAĻKĀJAS: Ļoti spēcīgas, vidēja garuma, labi zem ķermeņa novietotas, apskatot no aizmugures taisnas
un paralēlas.
Celis: Labi izteikts.
ĶEPAS: Ne tik garas kā zaķa ķepa, ne tik apaļas kā kaķa ķepa, pirksti labi atdalīti, nagi melni.

GAITA / KUSTĪBAS: Skatoties no priekšpuses kājas paceļas un nolaižas tieši zem pleciem, ķepas vērstas
tieši uz priekšu, negriežoties ne uz iekšu, ne uz āru. Skatoties no aizmugures kustības analogas.
Priekškājas izdara spēcīgus, plašus vēzienus, pakaļkājas kustās brīvi ar labu kustīgumu ceļos. Viegla
gāzelēšanās pakaļkājās padara kustības tipiskākas.

APMATOJUMS: Smalks, gluds, mīksts, īss un spīdīgs, nedz rupjš, nedz pūkains.
KRĀSA: Sudrabaina, aprikožu, bēša vai melna. Visas krāsas tīras, lai pamatkrāsa kontrastētu ar joslu
(melnu svītru, kas stiepjas no pakauša paugura līdz astes saknei) un masku. Atzīmes labi izteiktas. Purns
jeb maska, ausis, zīmes uz vaigiem, rombveida zīme uz pieres un josla uz muguras tik meln i, cik
iespējams.

SVARS: Ideāls svars no 6,3 līdz 8,1 kg (14-18 mārciņas).

TRŪKUMI: Ikviena atkāpe no iepriekšminētajiem punktiem uzskatāma par trūkumu, kura nozīmīgums ir
tieši proporcionāls tā izteiktības pakāpei.

N.B. Suņiem jābūt diviem skaidri redzamiem, normāli attīstītiem sēkliniekiem, kuri pilnībā atrodas
sēklinieka maisiņā.

