EE: Yokohama

ČR: Jokohamky

Pôvod: Japonsko
Celkový vzhľad: stredné veľký, elegantný kur; bažantieho tvaru tela
s niektorými znakmi bojového plemena; dlhý, bohato operený chvost
a sedlový záves; mierne padajúce držanie tela; stredne vysoký
postoj;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 2,0 – 2,5 kg
Hlava: stredne veľká; predĺžená; plochá; nie príliš široká;
Hrebeň: orechový; malý vypuklý;
Zobák: stredne dlhý; žltý;
Oči: červeno-oranžové;
Ušnice: malé; pevne priliehavé; červené;
Tvár: malá; červená;
Laloky: malé; jemného tkaniva; ukazujúc holé červené hrdlo;
Krk: štíhly; vzpriamený; s dlhými úzkymi závesovými perami;
Prsia: nesené vysoko; ľahko zaoblené;
Trup: podlhovastý; ľahko padajúci a smerom dozadu sa zužujúci;
Chrbát: dlhý; nie príliš široký;
Ramená: mierne širšie;
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Krídla: stredne dlhé; priliehavo nesené;
Sedlo: s dlhým, úzko opereným závesom; siahajúcim takmer až na
zem;
Chvost: vodorovný; nosený ľahko zdvihnutý; kormidlové perá dlhé a
široké, málo ohnuté; kosieriky a krycie perie veľmi dlhé a úzke;
Brucho: málo vyvinuté; dlhým sedlovým závesom takmer zakryté;
Holene: štíhle; jemné; priliehavo operené;
Beháky: stredne dlhé; s jemnými kosťami a šupinami; žlté;
Prsty: stredne dlhé; jemné; dobre roztiahnuté;
Operenie: priliehavé; závesy a krycie perá chvosta veľmi dlhé
a úzke; kormidlové perá veľmi dlhé a široké;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,3 – 1,8 kg.
Dlhá a štíhla; s veľmi dlhým a úzkym chvostom; obe veľké krycie
chvostové perá majú presahovať kormidlové perá a sú na konci
šabľovito zahnuté; úzke, dlhé bočné krycie perá siahajú až ďaleko na
chvost a sú zahnuté smerom nadol;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátke telo; krátky, príliš
vysoko nesený alebo málo operený chvost; silno padajúca chrbtová
línia; príliš vysoký, hrubý alebo preliačený hrebeň;
Znáška: 80;
Násadové vajcia: 40 g;
Farba škrupiny: červenkasto-žltá až žltá;
Veľkosť obrúčky: kohút –18; sliepka – 16;
Farebné rázy:
Biela s červenou kresbou: Kohút: hlava, telo a chvost smotanovobiele; kryty krídiel červenohnedé až krvavočervené; prsia a holene
červenohnedé s malými bielymi bodkami; Sliepka: základná farba
smotanovo-biela; prsia až po holene lososovo-červené jasne perlené;
krvavočervené kryty krídel majú bielu podlhovastú perlovú kresbu;
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V.ch.: Príliš svetlá, žltkavá farba krytu krídel; chýbajúce bodky na
prsiach a holeniach; biele prsia a holene; farebné perá na závesoch;
silný žltý nádych u kohúta;
Biela: smotanovo-biela; u kohúta v závesoch ľahký žltý nádych
povolený/prípustný; V.ch.: čistá biela; inak sfarbené perá; príliš silný
žltý nádych;
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