CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Fédération Cynologique Internationale

GRUPO 8
Padrão FCI No 111
28/10/2009
Padrão Oficial da Raça

GOLDEN RETRIEVER

© M.Davidson, illustr. NKU Picture Library

Esta ilustração não representa necessariamente o exemplo ideal da raça.

2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Filiada à Fédération Cynologique Internationale

TRADUÇÃO: Suzanne Blum.
REVISÃO: Claudio Nazaretian Rossi.
PAÍS DE ORIGEM: Grã-Bretanha.
DATA DE PUBLICAÇÃO DO PADRÃO OFICIAL VÁLIDO: 28.07.2009.
UTILIZAÇÃO: Cão de caça.
CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 8 -Retrievers, Levantadores e Cães d’Água.
Seção 1 - Retrievers.
Sujeito à prova de trabalho para Campeonato Internacional.
NOME NO PAÍS DE ORIGEM: Golden Retriever.

Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Cinotécnico

Importante: Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados
que não dominam os idiomas oficiais da FCI.

Atualizado em: 19 de março de 2015.
St. FCI No 111 / 28.10.2009

3

GOLDEN RETRIEVER

APARÊNCIA GERAL: Simétrico, equilibrado, ativo, poderoso, com movimentação
nivelada, sadio, com expressão doce.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Obediente, inteligente, possui
natural habilidade para o trabalho, amável, amigo e confiável.

CABEÇA: Balanceada e bem cinzelada.
REGIÃO CRANIANA
Crânio: Largo sem ser grosseiro; bem inserido no pescoço.
Stop: Bem definido.

REGIÃO FACIAL
Trufa: De preferência preta.
Focinho: Poderoso, largo e profundo. Seu comprimento é aproximadamente igual ao
comprimento do stop ao occipital.
Maxilares / Dentes: Maxilares fortes, com uma mordedura perfeita, regular e completa
em tesoura.
Olhos: Marrom escuros, bem espaçados um do outro; as bordas das pálpebras são
escuras.
Orelhas: De tamanho médio, inseridas aproximadamente no nível dos olhos.

PESCOÇO: De bom comprimento, seco e musculoso.

TRONCO: Balanceado.
Dorso: Nivelado.
Lombo: Forte, musculoso, curto.
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Peito: Bem descido na região do esterno. Costelas profundas e arqueadas.

CAUDA: Inserida e portada no nível do dorso, alcançando os jarretes, sem curvatura
na ponta.

MEMBROS
ANTERIORES: Retos, com boa ossatura.
Ombros: Oblíquos; escápula longa.
Braços: De igual comprimento ao da escápula, colocando as pernas bem debaixo do
tronco.
Cotovelos: Bem aderentes ao peito.
Patas: Redondas; pés de gato.

POSTERIORES: Fortes e musculosos.
Joelhos: Bem angulados.
Coxas: Boas.
Jarretes: Bem descidos; retos, quando vistos por trás, não virando nem para fora,
nem para dentro. Jarretes de vaca são altamente indesejáveis.
Patas: Redondas; pés de gato.

MOVIMENTAÇÃO: Poderosa, com boa propulsão. Os membros anteriores e
posteriores se movimentam em planos paralelos ao eixo do tronco. Passos longos e
livres, sem nenhum sinal de “hackney”.

PELAGEM
Pelo: Liso ou ondulado, bem franjado. Subpelo denso e resistente às intempéries.
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COR: Qualquer tom de dourado ou creme. Nem vermelho, nem mogno. Somente
alguns pelos brancos no peito são permitidos.

TAMANHO
Altura na cernelha: Machos: 56 - 61 cm.
Fêmeas: 51 - 56 cm.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade, assim como seus efeitos na
saúde e bem estar do cão e em sua habilidade para executar seu trabalho
tradicional.

FALTAS DESQUALIFICANTES
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.

St. FCI No 111 / 28.10.2009

6

ASPECTOS ANATÔMICOS
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