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(CAVALIER KING CHARLES SPANIEL) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Seura- ja kääpiökoira. 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat 

Alaryhmä 7 englantilaiset kääpiöspanielit 
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

YLEISVAIKUTELMA:  Toimelias, viehkeä, tasapainoinen. Ilme lempeä. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Reipas, lempeä, ehdottoman peloton Iloinen, 
ystävällinen, ei aggressiivinen eikä hermostunut. 
PÄÄ 
KALLO-OSA:  
Kallo:  Miltei tasainen korvien välistä.  
Otsapenger: Loiva.  
KUONO-OSA: 
Kirsu: Sieraimet mustat ja hyvin kehittyneet ilman lihanvärisiä merkkejä. 
Kuono-osa: Kuonon pituus otsapenkereestä kirsuun n. 3,8 cm. Kuono kauniisti 
kapeneva. Kuono-osa silmien alapuolelta hyvin täyteläinen.Taipumus suippo-
kuonoisuuteeen ei toivottu. 
Huulet:  Hyvin kehittyneet, ei riippuvat. 
Hampaat / purenta: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta. Vahvat leuat. 
Silmät: Suuret, tummat, pyöreät, eivät ulkonevat, kaukana toisistaan. 
Korvat: Pitkät, korkealle kiinnittyneet, runsashapsuiset. 
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KAULA:  Keskipitkä, niska hieman kaartuva. 
RUNKO:   
Selkä: Suora. 
Lanne: Tiivis 
Rintakehä: Kohtalainen, kylkiluut hyvin kaareutuvat. 
HÄNTÄ:  Hännän pituus suhteessa runkoon, hyvin kiinnittynyt, iloisesti kannettu, 
muttei koskaan paljon selkälinjan yläpuolella. Typistys aiemmin sallittu, kun hän-
nästä ei poistettu kolmannesta enempää. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Suorat, keskivahvat. 
Lavat: Viistot. 
TAKARAAJAT:  Keskivahva luusto 
Polvet: Hyvät polvikulmaukset. 
Kintereet:  ei taipumusta pihtikintereisyyteen tai länkisäärisyyteen. 
KÄPÄLÄT:  Tiiviit, päkiät paksut, varpaat hapsuiset. 
LIIKKEET:  Vapaat, tyylikkäät, voimakkaat takaliikkeet. Etu- ja takaraajojen 
liikkeet yhdensuuntaiset niin edestä kuin takaa. 
KARVAPEITE:   
Karva: Pitkä, silkkinen, ei kihara. Hieman laineikkuutta sallitaan. Runsaasti hapsu-
ja. Turkkia ei trimmata lainkaan. 
Väri: Hyväksyttyjä värejä ovat: 
Black & tan: Korpinmusta, punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, kor-
valehden sisäpuolella, eturinnassa, raajoissa ja hännän alapuolella. Punaruskean 
värin tulisi olla kirkas. Valkoiset merkit eivät toivottuja. 
Ruby: Yksivärinen, syvän punainen. Valkoiset merkit eivät toivottuja. 
Blenheim: Selvästi rikkonaiset syvän kastanjanruskeat merkit helmenvalkealla 
pohjalla. Merkit päässä ovat symmetriset siten että korvien väliin jää tilaa toivotul-
le vinoneliölle tai täplälle. (Rodun ainutlaatuinen erityispiirre). 
Tricolour: Musta ja valkoinen, selvästi rikkonaiset. Punaruskeat merkit silmien 
yläpuolella, poskissa, korvalehtien sisäpuolella, raajojen sisäpuolella ja hännän 
alapuolella. 
Muut värit tai väriyhdistelmät ovat vakavia virheitä. 
PAINO:  5,4 - 8 kg välillä. Pieni sopusuhtainen koira näiden painorajojen välillä 
toivottava. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


