
Κεφάλι

Ισόπλευρο τρίγωνο,με αρκετό ύψος όταν το βλέπουμε προφίλ,μέτωπο ελαφρώς στρογγυλεμένο με μακρύ,ίσιο προφίλ χωρίς
“σπάσιμο” στης ευθείας,συμπαγές σαγόνι.

                Σωστό τρίγωνο κεφαλιού          Λάθος τρίγωνο κεφαλιού     Λάθος τρίγωνο κεφαλιού
               (αυτιά τοποθετημένα πολύ ψηλά)             (αυτιά τοποθετημένα πολύ χαμηλά)

Αυτιά

Μεγάλα,με αρκετό πλάτος στη βάση,μυτερές άκρες και μακριές τούφες τριχώματος (σαν του λύγκα) να βγαίνουν από το 
εσωτερικό τους.

                   Σωστό άνοιγμα αυτιών   Λάθος άνοιγμα αυτιών

              Σωστό πλάτος βάσης αυτιών                            Λάθος πλάτος βάσης αυτιών

Θέση αυτιών

Ψηλά και ανοιχτά,ώστε οι εξωτερικές γραμμές τους να ακολουθούν την ευθεία του κεφαλιού μέχρι το σαγόνι. “Όρθια” στο 
κεφάλι,χωρίς να έχουν κλιση προς τα εμπρός.

              Σωστή κλίση αυτιών       Λάθος κλίση αυτιών



Μάτια

Μεγάλα και οβάλ,καλά ανοιγμένα,τοποθετημένα ελαφρώς πλάγια,με έκφραση εγρήγορσης.Επιτρέπονται όλα τα 
χρώματα,ανεξαρτήτως χρώματος τριχώματος.

                     Σωστό σχήμα και θέση ματιών

         Σωστή απόσταση  ματιών
Σώμα και τρίχωμα

Σώμα μακρύ,δεμένο,με στιβαρή δομή.Τρίχωμα ημιμακρύτριχο.Το μάλλινο υπόστρωμα καλύπτεται από αδιάβροχο εξωτερικό
μανδύα που αποτελείται από μακρύ,τραχύ και στιλπνό τρίχωμα που καλύπτει την πλάτη και τα πλευρά.Μια γάτα με πλήρες 
χειμωνιάτικο τρίχωμα διαθέτει χαίτη στο λαιμό και το σβέρκο και μακρύ τρίχωμα στα πίσω πόδια.



Χρώμα

Επιτρέπονται όλοι οι χρωματισμοί,με λευκό ή χωρίς,εκτός από τους χρωματισμούς point,το σοκολά,το λιλά,το cinnamon και 
το fawn. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ποσότητα λευκού (λευκό στη μύτη, λευκό “μενταγιόν”, λευκό στήθος, λευκό στην 
κοιλιά,λευκό στις πατούσες κτλ.) 

Επισημάνσεις

• Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η πολύ αργή ωρίμανση της συγκεκριμένης φυλής.
• Τα ώριμα αρσενικά μπορεί να έχουν πιο φαρδιά κεφάλια από τα θηλυκά.
• Το τρίχωμα βαθμολογείται κυρίως με βάση την υφή και την ποιότητα.
• Τα γατάκια μπορεί να χρειαστεί να φτάσουν ακόμη και την ηλικία των έξι μηνών για να αναπτύξουν εξωτερικό 

μανδύα τριχώματος.

Μορφολογικά σφάλματα

• Πολύ μικρόσωμες ή λεπτοκαμωμένες γάτες.
• Στρογγυλό ή τετράγωνο κεφάλι.
• Προφίλ με “σπάσιμο”.
• Μικρά αυτιά,αυτιά τοποθετημένα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, αυτιά τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ

τους.
• Κοντά ή λεπτά πόδια.
• Κοντή ουρά.
• Ξηρό τρίχωμα,με κόμπους,ή πολύ μεταξένιο.


