Piešťanský obor - štandard
Nemecky: Piestanauer Riesentaube
Anglicky: Piestanau Giant Pigeon
Zaradenie v ES: 0048
Krajina pôvodu: Slovensko
Veľkosť obrúčky: 11
Poradie dôležitosti pri posudzovaní:
1. 1. hmotnosť, telesné tvary a postoj
2. 2. hlava, farba očí
3. 3. zobák, obočnice, farba a kresba operenia
Postava: prsia široké, svalnaté, chrbát široký, smerom nazad sa mierne skláňa a zužuje.
Celková dĺžka tela meraná od hrotu zobáka po koniec chvosta je 44 až 48 cm. Požadovaná
hmotnosť: holuby staršie ako 1 rok samec 900 g a viac, samica 800 g a viac, mladé holuby
samec 850 g a viac, samica 750 g a viac.
Hlava: úmerná k telu, pri pohľade z boku s vyšším čelom a mierne zaobleným temenom
Oči: u bielych tmavé u ostatných oranžové až načervenalé
Zobák: pri koreni širší, stredne dlhý, u bielych naružovelý, u červených a žltých svetlý rohovo
sfarbený u ostatných tmavý až čierny
Krk: kratší, na trupe široko nasadený, smerom k hlave sa zužuje
Krídla: primerane dlhé, široké, k telu dobre pritiahnuté, nesené na chvoste
Chvost: primeranej dĺžky, nesený v línii chrbta
Nohy: širšie nasadené, beháky a prsty neoperené, pazúriky vo farbe zobáku
Operenie: dlhšie, voľnejšie, nekladú sa naň zvláštne požiadavky
Farba: uprednostňuje sa sýta a čistá aj s príslušným leskom
Kresba:
 jednofarebná – operenie celého holuba je v jednej farbe,
 pásavá – pásy sa vyžadujú úzke, pravidelné, dotiahnuté, neprerušované a nezbiehajúce
sa,

 tiger – na príslušnom farebnom základe sú čo možno najrovnomernejšie rozložené biele
perá s výnimkou ručných letiek a chvosta, ručné letky (letky I. radu) a chvost musia byť
vždy farebné,
 fŕkaná – na príslušnom farebnom základe sú čo možno najrovnomernejšie rozložené
biele perá po celom tele, vrátane ručných letiek a chvosta.
Farebné rázy: čierne, červené, hnedé, žlté, biele, modré
Chyby podľa rozsahu:
 Malé chyby: dlhšie krídla a chvost, bledé obočnice, biele pazúriky (mimo bielej farby),
u bielych tmavé pazúriky, ploché temeno, nepravidelná fŕkanosť alebo tigrovitosť, zábely
v letkách a vo chvoste. U fŕkaných chýbajúce biele kormidlové perá. Farba u všetkých
rázoch a kresieb zamodralá, zašedlá, nevýrazná a bez príslušného lesku. U pruhovaných
pruhy nepresne ohraničené, nedotiahnuté, prerušované a nábeh na tretí pás.
 Veľké chyby: rozpätie medzi požadovanou a vyraďujúcou hmotnosťou. Malá úzka
postava, mohutná ťažká hlava, bieloškvrnitý zobák, zdvihnutý chvost, náznaky operenia
nôh, u fŕkaných a tigrov čisto biela hlava.
 Vyraďujúce chyby: hmotnosť pod požadovanú hodnotu a to: holuby staršie ako jeden
rok samec pod 850 g, samica pod 750 g. Mladé holuby: samec pod 800 g, samica pod
700 g. Náznak hrvoľatosti, lomené alebo perlové oko, dlhé skrížené alebo ovisnuté
krídla, silne operené nohy, krivá hrudná kosť do tvaru S.
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