EE: Satsumadori

ČR:

Pôvod: Japonsko;
Celkový vzhľad: elegantná bojová kura; s dobrým stredne vysokým
postojom; vzpriameným držaním tela; vyzývavým pohľadom
a výraznou vejárovitou stavbou chvosta;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 3,0-3,5 kg
Hlava: malá; oblá; s vystupujúcimi nadočnicovými oblúkmi;
Hrebeň: trojradový hráškový; stredne veľký; pevný; na konci
mierne sa zdvíhajúci;
Zobák: krátky; pevný; takmer rovný; žltkasto rohovinovej farby;
Oči: svetlo oranžové až svetlo žlté;
Ušnice: malé; červené;
Tvár: jasne červená; jemne operená;
Laloky: len naznačené; pod bradou malá uzdička;
Krk: stredne dlhý; priamy; záves siahajúci až po ramená;
Prsia: široké; zaoblené; s pevným osvalením; zdvihnuto nesená;
Trup: svalnatý; široký a plný; vzpriamené držaný;
Chrbát: stredne dlhý; smerom ku chvostu sa zužuje;
Ramená: široké; zdvihnuté a prečnievajúce, obzvlášť pri vzrušení;
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Krídla: veľké a pevné; priľahlé a paralelne ku chrbtu nosené;
Sedlo: s dobre vyvinutým závesom;
Chvost: výrazne dlhý; mierne stúpajúci; kormidlové perá vejárovito
usporiadané a roztiahnuté; bohaté, dlhé, úzke, vedľajšie kosierky
prevísajú cez roztiahnuté kormidlové perá a takmer sa dotýkajú
zeme;
Brucho: menej vyvinuté;
Holene: vystupujúce; silné; svalnaté;
Beháky: výrazne stredne dlhé; široko postavené; silné; rovné;
s dobrou tvorbou ostrôh; žlté;
Prsty: stredne dlhé; pevné; rovné;
Operenie: husté a pevne priľahlé bez tvorby podušiek; chvost
bohato operený s úzkymi vedľajšími kosierkami; viditeľné podsada
v prechode do chvosta u kohúta povolená;
Plemenné znaky sliepka:
Hmotnosť: 2,2-2,7 kg
až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; chvost
dobre utváraný; vejárovitý;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: malé, ťažké, slabo
svalnaté telo; nedostatočná stavba ramien; úzky postoj alebo
vodorovné držanie tela; chýbajúce vystúpenie holení; úzke rozpätie
kormidlových pier; sporé operenie chvosta alebo krátke kosieriky;
tvorba podúšok; dlhá hlava; príliš veľký alebo orechový hrebeň;
uzavretý chvost;
Znáška: 100;
Násadové vajcia: 45 g
Farba škrupiny: žltkasto biela až svetlo hnedá;
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;

Farebné rázy:
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Upozornenie: hodnotenie farby a kresby má oproti typu a tvaru
chvosta podradný význam;
Hnedá divoko sfarbená: kohút: hlava červeno hnedá; krčný
a sedlový záves červeno hnedý s čiernou stvolovou kresbou v
spodnej tretine závesu; chrbát, ramená a krídlové krovky červeno
hnedé; letky I. radu čierne s úzkym hnedým vonkajším lemom; letky
II. radu s čiernou vnútornou zástavicou a špicom; zvonka hnedé,
tvoriace krídlový trojuholník; zrkadlo a chvost čierne so zeleným
leskom; prsia, holene a brucho čierne; sliepka: hlava červeno hnedá;
krk červeno hnedý s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie
hrdzavo hnedé s hustým, čiernym korenením a svetlohnedou
kostrnkovou kresbou; prsia, holene a brucho hnedé; V.ch.: kohút:
slamovitý krčný a sedlový záves; silno prekreslené prsia; biela na
letkách a chvoste; sliepka: svetlé alebo fľakaté obrysové perie;
nevýrazné korenenie; chýbajúca kostrnková kresba; zábely;
Strieborná divoko sfarbená: kohút a sliepka: ako hnedá divoko
sfarbená; iba namiesto zlato hnedej strieborno biela; sliepka na
prsiach tmavo šedá; holene a brucho strieborno šedé; V.ch.: kresba
ako pri hnedej divoko sfarbenej; veľa žltej alebo hnedej v operení;
Biela: čisto biela; v závesoch pri starých jedincoch povolené trochu
žltej; V.ch.: perie inej farby;
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