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Açıkçası, hevesli bir hakem, en karmaşık ve zamanında tartışmalı olan Standardı okumayı ve kavramaya 

çalışırdı. Hakem olmak isteyenler, Bulldogları Standard ile birlikte bir yarışmada incelemekte ve bu eşsiz 

ırkın kendine has özelliklerini gözlemlemeye çalışabilirler. 

 

Allrounder hakemlerin, her ne kadar Bulldog üreticileri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmasalar da, 

ırka sunabilecekleri çok şey olabilir. Sağlayabilecekleri önemli bir hizmet, köpeği bir bütün olarak görmenin 

aksine tek bir hata veya erdemle takıntılı olmamaktır. Şunun gibi ifadeler: “"Sırt bu kadar kısa olamaz." veya 

"bir alt çene muhtemelen çok fazla yukarı yönlü olamaz." bir dereceye kadar anlaşılsa da yanıltıcı olabilir. 

Genel tip ve denge asıl dikkat edilmesi gereken şeylerdir. 

 

KARMAŞIKLIK 

 

Değerlendirme yaparken, ırkın orijinal amacı, boyut ve ağırlık açısından akılda tutulmalıdır; standardın 

sınırları içinde, ağırlıkta ancak yağ taşımayan bir köpek arıyoruz. Yani, hareketli ve canlılığı olan aktif ve 

yeterli egzersizi yaptığı anlaşılabilen bir köpek aranmalıdır. 

 

Açıkça abartılı bir ırk, birçok alışılmadık özelliğe sahip, neden allrounder hakemlerin genel olarak dengeli 

bir köpeğe bakması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu yine bir allrounder hakem erdemidir ve belirli 

bir noktaya takıntılı kalmış yetiştiricilere yardımcı olabilir. 

 

Kafa açısından standard en karmaşık bölümdür (Mike Stockman'ın varsayılan sadeleştirmesiyle bile). 

Standartta yeterince iyi açıklanamayan allrounder hakemlerce fark edilmeyecek birçok hata vardır; 

bükülmüş (eğri) çeneler ve hatta eğri yüzler (tespit edilmesi son derece zor) genellikle daha az deneyimli 

bir hakem tarafından görülmez. 

 

İfade somurtkan olmalı ve cesaretli kararlı ve güçlü hissini taşımalıdır. Nazik, hayırsever, endişeli veya 

şiddetli bir görünüme ihtiyacımız yok. Irkın içindeki insanlar arasında bile çok karışıklığa neden olan bir 

nokta, doğru biz yüze sahip köpek ile düz bir yüze (kurbağa yüzü -frog face- olarak adlandırılır) sahip bir 

köpeğin ifadesi arasındaki farkın anlaşılamamasıdır. Görünüşte sadece küçük bir nokta olmasına rağmen, 

ırkın görünümünü tamamen değiştirir. Yüzdeki düzlük olmazsa, kafanın genel görünümü tamamen yanlıştır.  

 

Roach back (Üst çizgide kalça tarafındaki aşağı eğim), allrounder hakemler için sorun olabilecek başka bir 

noktadır. Bulldog'a özgü olmasa da, bu özelliğe aşina olmayan biri için takdir etmek çok zordur. 

Sarkmış/çökmüş bir arka bölüme ya da gülünç derecede yüksek arka kısımlara (arka ayaklar ve kalça kısmı) 

ihtiyacımız yok – eğer doğruysa, tamamen doğal görünür, ne çok kısa ne de çok uzun, ve simetri yine 

günün kuralıdır. İdeal olarak, kuyruk bir noktaya kadar düz ve konik olmalı ve sırt çizgisinin üstünde 

taşınmamalıdır, ancak Standart vida kuyruğa izin verir. 

 

GÜÇ 

 

Hareket, başlı başına ayrı bir çalışma olabilir. Buldogların kendilerine özgü bir tırıs yürüyüşleri vardur. İlk 

kez görüldüklerinde, tuhaf kabul edilebilirler. Arka ayakları ile yeri süpürür şekilde hareket ederken, ön 

ayaklar bir birleri ile olan mesafeyi kaybetmeden hareket ederler. Bir çok ırkta gücü arka ayak veriyor olsa 

da, Bulldog da ön ayaklar asıl gücü sağlayanlardır.  

 

Köpeğin kondisyonu, durumu, sunum ve handlingi de genel resmin bir parçası olarak düşünülmelidir. 

 

Benim fikrime göre, şampiyona düzeyinde hakemlik yapan pek çok allrounder hakem, ırkı değerlendirmek 

için mükemmel bir iş çıkarıyor ve tip, denge ve elbette sağlamlık (soundness) için çok iyi bir göze sahip gibi 

görünüyor. 
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