Romagnolo

Názvy dle EE: I – Romagnolo, GB – Romagnol, F – Romagnol, D – Romagnolo
Zařazen v seznamu plemen EE: holubi tvaru, č. 005
Původ: Itálie, kde byl vyšlechtěn koncem 19. století ze selských holubů ve městech Bologna a Romagna.
Plemenné znaky
Velmi velký, nízký a kompaktní holub se širokou hrudí a vodorovným držením těla.
Posuzování
Celkový dojem – tvar těla a velikost – držení těla – opeření nohou – ocas – hlava – zobák – oči – barva – kresba
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Romagnolo
Exteriér
Hlava:
hladká, velká, dobře zaoblená, s mírně vystouplým čelem
Oči: 	
oranžové až červené, u bílých tmavé
Obočnice: úzké, světlé, načervenalé až šedé dle barevného rázu
Zobák: 	středně dlouhý, nepříliš silný, barvou odpovídající okolnímu opeření, černý až světlý, ozobí jen málo vyvinuté, hladké
Krk: 	silný, u těla široce nasazený, směrem k hlavě se zužuje, s dobře
vykrojeným hrdlem
Postava: 	hruď široká, zaoblená, dopředu klenutá. Záda široká, poměrně
krátká.
Držení těla: 	vodorovné
Křídla: 	široké křídelní štíty, pevně přiléhající k tělu, záda pokud možno
krytá, letky dosahují téměř ke konci ocasu
Ocas:
úzký, nepříliš dlouhý, nesený v mírném sklonu nahoru
Nohy:
střední délky, silné
Pernaté ozdoby
nohou: 	opeřeny středně dlouhými, hustými a dobře zaoblenými rousy, supí
pera jsou plně vyvinuta
Postoj:
pevný, nízký
Struktura
opeření:
nepříliš dlouhé, hladké, přiléhavé
Barevné rázy
Bílý, černý, modrý pruhový, modrý kapratý, červeně plavý, černý stříkaný
a černý tygr.
Barva a kresba
Všechny barvy jsou čisté, u modrých je požadovaný barevný hřbet, pruhy jsou
protažené a pokud možno nesbíhavé, u červeně plavých jsou krk a hruď cihlově
červené, stejně tak i pruhy, kapratost pokud možno pravidelná, tygři a stříkaní
mají pokud možno rovnoměrnou kresbu, tygři mají letky a ocas barevné,
u stříkaných musí být v letkách a ocase zastoupena bílá pera.
Vady
Slabá postava, úzká hruď, spadající držení těla a ocasu, silně otevřená záda, příliš
dlouhé, příliš krátké nebo mezerovité rousy, chybějící supí pera, hranatá hlava,
hrubé obočnice, příliš dlouhý nebo příliš krátký zobák, příliš krátký nebo příliš
tenký krk, příliš široký ocas, nesprávná barva a kresba.
Kroužek: č. 13
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