Birmaskolan - Standard

(Fritt översatt till Svenska)

Av Birmasällskapet
Publicerad i Birma Aktuellt nr 2, 2003
Reviderad 2008.

En standard beskriver en katts utseende och består av 100 poäng. Dessa poäng fördelar sig på
olika saker på varje kattras. De högsta poängen ligger på saker som anses viktiga för rasen.
BS har ingen egen standard utan vi har valt FIFés där de flesta svenska birmakatterna är
registrerade. Detta är ingen officiell översättning av standarden då FIFé endast har tre officiella
språk, engelska, tyska och franska. Utan en fri översättning till svenska. Samtliga standards runt
om i världen har en lite annorlunda skrivning men syftar generellt åt samma håll. Avvikelser finns
markerade på slutet.
”Typ” är ett ord som används av många och tyvärr har varje enskild person olika åsikter vad ordet
innefattar.
Standard
Generell
Storlek: Medium i storlek.
Huvud
Form: Kraftfullt byggt.
Främre delen: Lätt rundat.
Kinder: Fylliga, något rundade.
Nos: Medium i längd utan stop, men med en liten rundning.
Haka: Kraftig.
Öron
Form: Ganska små med rundade toppar.
Placering: Sitter något tippade, inte för högt på huvudet med bra bredd mellan öronen.
Ögon
Form: Inte helt runda, lätt ovala.
Färg: Djupt blå.
Kropp
Uppbyggnad: Något lång kropp.
Ben
Korta och kraftiga.
Tassar: Rundade.
Handskar: Det speciella särdraget hos den Heliga birman är de vita fötterna som kallas sockor eller
handskar, på både fram och bakfötterna.
Dessa sockor ska vara helt vita. De ska stanna vid ledfogningen eller vid övergången av tårna till
metacarpalis (övre tån, eller som den kallas i litteraturen framknäts trampdyna), över vilka
sockorna inte får sträcka sig.
Något högre sockor på bakfötterna kan tolereras.
På baksidan av baktassarna slutar den vita tassen i en kil. Den idealiska bakkilen slutar i ett
inverterat ”V” och når upp till ½ eller ¾ av hasen. Lägre eller högre bakkilar är acceptabla men de
får inte nå över hasen.
Det är viktigt att sockorna är lika höga och visar symmetri i det vita, på antingen framfötterna eller
bakfötterna, eller ännu bättre på alla fyra fötterna.
Svans
Medium i längd, formad som en plym.
Päls
Struktur: Lång till semilång beroendes på den aktuella delen av kroppen; kort i ansiktet, gradvis
längre på kinderna till en full krage, lång på ryggen och flankerna. Silkig kvalitet. Lite underpäls.
Färg
Har alla kännetecken från de himalayatecknade katterna, men alla fyra fötterna är vita (handskar).
Pointsen (teckningen eller masken) inkluderar ansiktet, öron, ben, svans och genitala delar. De
maskade delarna ska vara jämna i färg och med bra kontrast till kroppsfärgen.
Kroppsfärgen och färgen på magen ska vara en svag äggskalsfärg, ovandelen ska vara gyllene i
alla färgvarianter. Fullvuxna katter har utvecklat maskfärgen till fullo.
Anmärkning
Birman visar en speciell morfologi* vilken är unik för rasen.
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Fel
Päls: Rent vita eller färgade områden på bröst eller mage.
Fel – minus certifikat
Nos : Icke komplett pigmenterad nos. **
Ben: Vitt som sträcker sig upp på sidorna eller motsatta sidan av sockorna på framtassarna (känt
som framkil).
Avsaknad av bakkilar.
Päls: vita områden/fläckar i de färgade delarna eller motsatt. En vit fläck på de genitala delarna.
* Läran om de levande organismernas yttre form och struktur.
** Gäller inte tabbykatter.

Poängskala – totalt 100
Huvud

20 poäng

Form, kinder, nos, käkar, tänder, haka. Placering och
form på öronen.

Ögon

5 poäng

Färg och form.

Kropp

20 poäng

Uppbyggnad, storlek, benstruktur. Ben och form på
tassarna.

Svans

10 poäng

Längd och form.

Päls

20 poäng

Kroppsfärg och teckningar

10 poäng

Kvalitet och längd

10 poäng

Handskar

20 poäng

Framfötter

5 poäng

Bakfötter

5 poäng

Bakkilar

5 poäng

Likformighet och symmetri på
sockor och kilar

5 poäng

Kondition

5 poäng

Flera förbund
GCCF i England har lagt speciella poäng på ögonen (15). De har lägre poäng på kropp och svans.
TICA i USA delar sina poäng på 30/30/30 för huvud, kropp och färger. 10 poäng blir kvar till päls.
CFA i USA som är det största förbundet föreskriver i sin standard en s.k. ”romersk näsa”, d.v.s. ett
liten ”kula” på den nedre delen av näsan. CFA delar också upp i huvud, kropp, typ och päls vilka
har sammanlagt 65 poäng. Resten ligger på färger, sockor & kilar.
IDP-standarden är också ganska snarlik FIFés standard.
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