Vadné rozložení barev – nestandardní zbarvení
Dodatek k diskuzi ohledně barev
Dotaz ohledně zbarvení byl položen posuzovatelům britského Kennel Clubu, který není
členem FCI. Naše republika podléhá řádům a standardům FCI jako vrcholové organizaci.
Kolie dlouhosrstá
Všechna výše uvedená zbarvení by měla ve větší, či menší míře vykazovat pro kolie typické bílé znaky.
Obvyklá je tato bílá kresba: celý nebo částečně bílý límec, bílá náprsenka, končetiny, bílá špička
ocasu. Lysina může být na čenichu a/nebo lebce. Celobílá nebo převažující bílá je vysoce nežádoucí
Každý pes, vykazující zřejmé abnormality nebo abnormality v chování, musí být vyloučen.

Kolie krátkosrstá
Bílé znaky: všechny výše uvedené barvy se mohou vyznačovat pro kolie typickými bílými znaky.
Obvyklá je tato kresba: celý nebo částečně bílý límec, bílá hruď, končetiny a tlapy, bílá špička ocasu.
Na obličejové partii a/nebo na lebce se může vyskytovat lysina.

Šeltie
Blue-merle: Čistě stříbřitě modrá, s černým melírovaním a mramorovaním. Sytě pálené odznaky mají
přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Hojné černé plotny, břidlicový nebo rezavý
nádech krycí srsti i podsady jsou vysoce nežádoucí. Celkový dojem musí být modrý.
Bílé odznaky (mimo černo-tříslové) se mohou objevit na lysině, límci, náprsence, končetinách a špičce
ocasu. Bílým odznakům na těchto místech, nebo jen na některých, je dávána přednost (kromě černotříslové); jejich nepřítomnost se ale nepenalizuje. Bílé skvrny jinde na těle jsou vysoce nežádoucí.
Všichni jedinci vykazující fyzickou vadu nebo poruchu chování budou vyloučeni z posuzování.

Výstavní řád ČMKU čl. 5 – klasifikace
Výborná
Velmi dobrá
Dobrá
Nedostatečná
Diskvalifikace: - Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene;
který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje
abnormality varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající
standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům,

kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by
měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes
hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

