ΚΕΦΑΛΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΙΟΥ : Το κρανίο είναι ισχυρό και σε αναλογία με το
σώμα. Σε κάτοψη, η κεφαλή έχει σχήμα επιπεδόληκτης σφήνας. Σε
εμπρόσθια όψη, η γραμμή του "στέμματος" (οροφή του κρανίου) είναι
σχεδόν επίπεδη, χωρίς να πέφτει προς τα αυτιά εκατέρωθεν. Η γραμμή
του ρύγχους εκτείνεται παράλληλα με την άνω γραμμή του κρανίου, το
οποίο καταλήγει, απαλά στρογγυλεμένο, στην γραμμή του αυχένα.
Τα υπερόφρυα τόξα είναι ανεπτυγμένα χωρίς να προεξέχουν. Η
μετωπική αύλακα παραμένει ορατή. Η ινιακή απόφυση δεν είναι
έντονη. Σε εμπρόσθια και πλάγια όψη οι πλευρές της κεφαλής δεν
προεξέχουν.
Η ελαφρά προεξοχή μεταξύ του πίσω τμήματος της άνω γνάθου και του
ζυγωματικού πρέπει να ευρίσκεται σε αρμονία με το συνολικό μήκος
της κεφαλής. Οι μύες της κεφαλής είναι καλά ανεπτυγμένοι.
" ΣΤΟΠ " (ρινομετωπικό κοίλωμα) : είναι ελαφρό αλλά εμφανώς
ανεπτυγμένο.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μύτη (ακρορίνιο)
Ρώθωνες καλώς ανεπτυγμένοι, περισσότερο φαρδείς παρά στρογγυλοί,
με μεγάλα ανοίγματα και χωρίς να προεξέχουν (προς τα εμπρός).
Μαύρο ακρορρίνιο στα μαύρα σκυλιά. Στα καστανά, αναλόγως
ανοικτότερες αποχρώσεις.
Ρύγχος
Το ρύγχος πρέπει να βρίσκεται στη σωστή αναλογία με το κρανίο και να
είναι ισχυρά ανεπτυγμένο. Το ρύγχος είναι βαθύ. Το άνοιγμα του
στόματος είναι βαθύ, φθάνοντας τους γομφίους. Καλό εύρος ρύγχους
απαιτείται επίσης στην περιοχή των άνω και κάτω κυνοδόντων.
Χείλη
Είναι σφικτά και εφαρμόζουν εγγύτατα στη γνάθο, εξασφαλίζοντας
σφικτό κλείσιμο στόματος. Η χρωστική των ούλων είναι σκουρόχρωμη.
Σε καστανά σκυλιά αναλόγως ανοικτότερη απόχρωση.
Γνάθοι / Οδοντοφυΐα / Δόντια
Άνω και κάτω σιαγόνες πολύ δυνατές, ψαλιδόσχημο δάγκωμα, 42
δόντια σωστά τοποθετημένα & κανονικού μεγέθους.

Μάτια
Μέσου μεγέθους, οβάλ και σκουρόχρωμα. Ανοικτότερες αποχρώσεις
επιτρέπονται στα καστανά σκυλιά. Σφικτά βλέφαρα. Βλεφαρίδες
καλυμμένες από τρίχρωμα. Αλωπεκία γύρω από το περίγραμμα του
ματιού είναι πολύ ανεπιθύμητη.
Αυτιά
Τααυτιά, που είναι ψηλά τοποθετημένα, φέρονται όρθια και κομμένα
σε μήκος εναρμονισμένο με το κεφάλι. Σε χώρες όπου το κόψιμο των
αυτιών απαγορεύεται, το άκοπο (φυσικό) αυτί επιτρέπεται εξ ίσου.
(Προτιμάται μέτριο μέγεθος και η εμπρόσθια άκρη να πέφτει κοντά στις
παρειές) .

