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FCI Standard   Nr. 333 

01.10.1999 (EN)                                                               (ORG 01.10.1999) 

 

 

CHART POLSKI 

Oprindelsesland: Polen 

 

Anvendelse: Til jagt – ikke alene på hare, ræv, rådyr og trappe, men også ulv 

 
Klassifikation: FCI Gruppe 10 (Mynder) 
  Sektion 3 (Korthårede mynder) 
  Uden brugsprøve 

 

Historie: Eksistensen af Chart Polski i Polen er bekræftet siden det 13. århundrede. Racen har 
formentlig sine rødder i asiatiske mynder af Saluki-typen. Eftersom Borzoi var ukendt 
før Ivan den Grusomme's regeringstid i det 15. århundrede, er det umuligt – som 
påstået af den russiske forfatter Sabaniejew – at Chart Polski skulle være resultatet af 
krydsning mellem Greyhound og Borzoi. Chart Polski nævnes hyppigt i litteraturen, 
især vedrørende jagt, og afbildningerne er bemærkelsesværdigt ensartede. Dette 
uforanderlige helhedsindtryk fra tegninger og malerier beviser, at trods indkrydsning af 
forskellig art er racens oprindelige udseende blevet bevaret uændret frem til slutningen 
af det 19. århundrede. 

 

Helhedsindtryk: Chart Polski er en meget stor hund, kraftfuld og muskuløs. Den er tydeligt kraftigere og 
mindre elegant af figur end de øvrige korthårede mynder (men må dog hverken være 
tung eller sløv). I sin fremtræden minder den om den asiatiske mynde, som er dens 
forfader. Den stærke knoglebygning, den kompakte krop, den klart synlige muskulatur 
og de kraftfulde kæber vidner om, at denne hund har været brugt til jagt under Polens 
vanskelige klimaforhold. De udtryksfulde øjne, med et livfuldt og gennemtrængende 
udtryk, spiller en væsentlig rolle for helhedsindrykket hos Chart Polski. 
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Proportioner: Forholdet mellem kropslængde og skulderhøjde bør være som 10.2 / 10.3 til 10. 

 

Temperament: Chart Polski er selvsikker, pålidelig, reserveret og modig. Under jagten er den hurtig, 
meget kompetent og utrættelig. I aktion reagerer den hurtigt og barskt. 

 
 
Hoved: Kraftigt, tørt og langt. Hovedets længde i forhold til skulderhøjden er: 

- hos hanner 37 til 39%, 
- hos tæver 36 til 38%. 

  Næsepartiet har samme længde som skallen, men kan være en smule længere. 

  Hovedets bredde ved kindbuerne er ca. 38% af hovedets længde. 

  Den ønskelige omkreds af næsepartiet, målt lige foran foran øjnene, er ca. 80% af 
hovedets længde 

 Skalle: Den øverste del af skallen er flad. Pandefuren er kun let udtalt og bør have en dybde 
på ca 5 mm. Pande og øjenbrynsbuer er kun let markerede. Skallens sider går blødt 
over i næsepartiets sider. 

 Stop: Meget let markeret 

 Næse: Sort eller mørk. Den er stor og træder frem foran læberne. 

 Næseparti: Kraftigt, og så let aftagende udefter mod næsen, at det ikke virker spidst, men  for en 
mynde nærmest stumpt. Selve næsen ønskes placeret noget lavere end næsepartiets 
overlinie. Skallens og næsepartiets overliner bør være let divergerende. 

 Læber: Klart definerede og tørre uden overdrivelse. På den inderste del af næsepartiet kan 
dannes en mindre fold, der dækker underlæbens pigmenterede rand, men de er aldrig 
hængende og skjuler ikke underkæben. 

 Kæber, bid: Stærke kæber og tænder med saksebid. Tangbid acceptabelt. 

 

Øjne: Mørke øjne er ønskeligt. Alt efter hundens pelsfarve har øjenfarven en nuance fra 
mørkebrun til ravfarvet. Øjnene er udtryksfulde, temmelig store og let skråtstillede 
(mandelformede). De skal have det karakteristiske livfulde og gennemtrængende 
udtryk. 

 

Ører: Middelstore og ret smalle. Når de trækkes fremefter, skal ørespidsen let kunne nå den 
inderste øjenkrog. De er ansat i højde med øjnene. Den indvendige del af øreåbningen 
ved basis har forholdsvis blød brusk, og ørerne virker ret kødfulde. Tilladt ørebæring: 

  • Bagudfoldede, så de berører halsen. 

  • Båret tagformet 

  • Helt opretstående eller med let kippede spidser, når hunden er opildnet. 

 

Hals: Lang, muskuløs og kraftfuld, med ovalt tværsnit. Den hæver sig blødt fra ryglinien ved 
manken. Hovedet bæres temmelig højt (når hunden er i ro, bærer den hovedet en 
smule lavere end en Greyhound). 

 

Krop: Når hunden står frit, er skulderhøjden den samme som krydsets højeste punkt. 

 Manke: Let, men markeret 

 Overlinie: Lige i den forreste del overr brystkassen, blødt hvælvet i lændepartiet. Hos tæver er en 
næsten lige overlinie i lændepartiet ingen fejl. 
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Lænd: Bred og muskuløs. 

 Kryds: Skråtstillet, blødt faldende, langt, muskuløst og bredt. Hoftebenenes toppe sidder langt 
fra hinanden (afstanden imellem dem er 12-14% af skulderhøjden). 

 Bryst: Brystkassen er meget rummelig og godt dyb (det ideelle er, at brystkassen ud for 
brystbenet når ned til albuespidsen). Set forfra er brystet moderat bredt. Ribbenene er 
godt hvælvede i brystkassens bageste del, tydeligt hvælvede, men ikke i tøndeform. 
Ribbenene er lange og skråtliggende i forhold til rygsøjlen. Brystbenet er langt. 

 Underlinie: Bugen er optrukken. 

 

Hale: Behængt og lang, kraftig ved roden, båret lavt, når hunden er i ro. Halespidsen danner 
en seglformet bue opefter eller en lukket ring. I ro kan halen bæres hængende lige 
nedefter, dog ikke så udpræget som en kohale. I bevægelse kan halen bæres højere, 
men dens basis må ikke komme højere end lændens niveau. 

 

Lemmer:  

Forpart: Lange forben, tørre og muskuløse, ikke for bredt stillede. Set forfra er de parallelle. 

 Underarm: Lang. Afstanden fra albuen til jorden er omkring 54% af skulderhøjden, men skal være 
afstemt således, at hunden ikke virker overdrevent højbenet. 

 Mellemhånd: Let skråtstillet i forhold til jorden. 

 Forpoter: Ovale, med tæt sluttede tæer, godt hvælvede. 

Bagpart: Bagbenene er lange, muskuløse og ganske velvinklede. De er stillet let bagud og en 
smule bredt, men tydeligt mindre bredt stillet end hos en Greyhound. Set bagfra er de 
parallelle. 

 Underlår: Langt 

 Haser: Kraftige 

 Bagpoter: Ovale, lidt længere end forpoterne med tæt sluttede tæer, kompakte 

 

Bevægelse: Bevægelsen skal være flydende og kraftfuld. Den rette vinkling i for- og bagpart tillader 
et godt fremgreb i de lange og jordvindende skridt i både gang og trav. Når en mynde 
føres langsomt, kan den gå pasgang, men med stigende hastighed vil gangarten falde 
tilbage til normal, diagonal bevægelse. Bagbensbevægelsen er et af de karakteristiske 
træk – i langsomt trav går hunden i ét spor, hvad der ikke er nogen fejl. 

 

Hud: Godt sluttende, elastisk 

 

Pels:  

 Hårlag: Pelsen føles fjedrende og er ret grov, dog hverken ruhåret eller silkeagtig. Hårlaget har 
ikke samme længde overalt. Det kan være længere over manken og kortere på 
kroppens sider, kortest ved brystbenet og på benene. På bugen er hårlaget finere og 
mere sparsomt. På baglårene og hele halens underside er hårlaget længst, men stadig 
groft, danner moderate bukser og virker busket. 

 Farve: Alle farver er tilladt. Øjenrande og næse er sorte eller mørke. Ved lysere pelsfarver 
som blå eller beige er næsen svarende hertil blå eller beige. 
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Størrelse: Idealstørrelsen er: 

   Skulderhøjde for hanner 70 til 80 cm 

        Skulderhøjde for tæver   68 til 75 cm 

  Der tillades større højde end idealstørrelsen på den betingelse, at den typiske bygning 
og kropsform er bevaret. En smule mindre størrelse end opgivet i standarden er dog 
ikke diskvalificerende, så fremt hunden ikke har andre fejl. 

 

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. 

 Helhedsindtryk: • Store afvigelser fra de krævede højde/længde-forhold 

  • Spinkel knoglebygning, svagelighed 

  • Slap muskulatur eller for tung 

 Hoved: • Panden for hvælvet (konveks) 

  • Pandefuren for markeret 

  • Stoppet for udtalt 

  • Næsen spinkel og spids 

  • Næseryggen for buet (konveks) 

  • Overdrevent udviklede overlæber 

  • Svage kæber. Over- eller underbid. Betydelige tandmangler (ud over P1) 

  • Udstående øjne 

  • Ører, der bæres fladt ned langs hovedets sider. 

 Hals: • Kort og tynd. Båret overdrevent højt (som hos Italiensk Mynde) eller overdrevent 
lavt (som hos Borzoi) 

      Krop: • Ryggen hvælvet allerede fra brystkasse-partiet og bagud. 

  • Lændepartiet for hvælvet (konvekst) 

  • Brystkassen fladribbet, ikke dyb nok. Brystbenet kort, med den bageste del så 
tilbagetrukket, at det ikke ses bag skulderens bagkant. 

 Hale: • Totalt opkrummet over ryggen eller båret til en af siderne 

 Forpart: • Stejle skuldre 

  • Albuer ind- eller udaddrejede 

  • Udaddrejede forpoter, deforme trædepuder 

 Bagpart: • Vinkling for svag 

  • Kohaset eller hjulbenet 

  • Flade, spredte poter 

 Hud: • Tyk og løs, ikke elastisk 

 Pels: • Næse og øjenrande lyserøde eller plettede. Næse og øjenrande lyse hos hunde 
med andre pelsfarver end blå og beige. 

 Temperament: • Sløvhed, overdreven frygtsomhed, ubegrundet aggressivitet 

 

Diskvalificerende fejl: 

• Aggressive eller for sky hunde 

• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter. 

  • Små øjne, trekantet øjenåbning. 
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Bemærk:  

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i 
avlen. 

 

 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl 

 

     

 

Standarden udgivet af FCI  1 OKTOBER 1999 

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

SEPTEMBER 2022 

 

 

 

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i MARTS 2001 ¤ ¤ ¤ 
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