Polská krymka

Názvy dle ES: N – Polnische Kalotte, F – Culbutant Krytka, A – Polish Krymka
Tumbler
Zařazení v seznamu ES: rejdiči č. 934
Původ: Polsko
Plemenné znaky
Holub střední velikosti, štíhlé stavby těla. Dobře přiléhajícího a lesknoucího se
opeření dodává patřičnou eleganci. Malá plachost, živý temperament, věrnost
k holubníku.
Posuzování
Celkový dojem – postava – držení těla – křídla – struktura opeření hlavy
a nohou – hlava – zobák a jeho barva – kresba a barva.

Exteriér
Hlava: 	úzká, mírně zaoblená protáhle oválná s nevysokým čelem. Hlava může
být hladká nebo okrášlena bohatou lasturovitou chocholkou nepřiléhající k hlavě, ukončenou bočními růžicemi.
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Polská krymka
Oči: 	perlové, zornice malé. Obočnice přiměřeně široké, hladké, světlé.
Zobák: 	dlouhý, světle rohové barvy, Kresebné prodloužení linie dělení zobáku probíhá souběžně s dolní části oka. Ozobí jemné, přiléhající, s po
praškem.
Křídla: 	dobře složená, přiléhající k trupu, letky spočívají na ocase, nekříží se,
nedosahují konce ocasu.
Ocas: 	úzce složený, úměrně dlouhý k délce stavby těla, nesený v prodloužené linii hřbetu.
Opeření: 	husté, přiléhající.
Nohy: 	střední velikosti, hladké nebo opeřené dlouhými rousy a supími pery.
Krk: 	1/3 velikosti holuba, štíhlý, mírně ke kořenu rozšiřující se, ladně navazující na hruď, mírně nakloněn dopředu.
Postava: 	hruď klenutá, hřbet mírně svažující se.
Barva a kresba
Základní barva je bílá s výjimkou barevné čepičky „krymky“ na hlavě a barevného ocasu. Barevná čepička (krymka) kryje horní část hlavy, linie rozhraní barevné
kresby od bílého základu je prodloužením linie dělení zobáku (horní a dolní čelist)
souběžně s dolní části oka a končí u základu vnitřní strany chocholky. U hladkohlavých, barevná linie ohraničuje týl hlavy. Rozhraní barevného ocasu od základu
bílé barvy platí všeobecné přijaté zásady. Jsou přípustné všechny holubí barvy za
podmínek sytostí, čistoty a lesku. Barva ocasu a čepičky musí být stejná.
Rázy
Jsou přípustné všechny holubí barvy za podmínek požadované sytosti, čistoty
a lesku.

Vady
Hlava krátkého a oválného profilu s širokým a vypouklým čelem. Zobák méně
než střední velikosti, potemnělý u modré, černé a červené barvy. Oči vikvové, žluté nebo prokrvené, různookost, tržené. Nepravidelná chocholka. Barevné peří
uvnitř chocholky. Krátký, hrubý krk. Chybějící vykrojení hrdla. Svěšená, volná křídla. Útlá postava (viditelné znaky křížení s hamburskou krymkou nového typu).
Podkleslé, krátké nohy. Vady barvy a kresby.
Kroužek hladkonozí č. 7, rousní č.10.
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