Sibiřský bílý postavový rejdič

Názvy dle EE: RU –
, GB – Siberian Tumbler,
F – Culbutant de posture de Sibérie, D – Sibirischer Positurtümmler
Zařazen v seznamu plemen EE: č. 962
Původ: Rusko, kde byl vyšlechtěn koncem 19. a začátkem 20. století na Sibiři.
Plemenné znaky
Hladkohlavý holub v typu postavového rejdiče, harmonické stavby těla, nízkého postoje, bohatě rousný, se širokým, krátkým trupem, téměř neznatelnými
zády a vysoko neseným ocasem.
Etologické znaky:
Holub mírné, klidné, snášenlivé a vyrovnané povahy, byť s ubývajícími letovými schopnostmi, plynoucími ze současných požadavků na exteriér.
Posuzování
Celkový dojem – tvar těla – postoj – ocas – hlava a krk – nohy
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Exteriér
Hlava:	menší, hladká, se zaoblenou čelní a zátylkovou částí, s plochým
temenem a širokým čelem. Čelo neseno nepatrně výš než zátylek.
Oči:	tmavé, výrazné, minimálně 7 mm velké
Obočnice:	světlá, široká alespoň 1 mm
Zobák:	světlý, tupý, u kořene širší, dlouhý 8 mm, směřující mírně směrem
dolů, úhel mezi linií čela a linií zobáku je 120 až 140 stupňů. Horní i dolní čelist pevně přilehlé.
Ozobí:	menší a jemné, bíle ojíněné, pevně přisedlé k zobáku
Krk:	středně dlouhý, v nasazení široký, směrem k hlavě se zužující,
plynule prohnutý vzad, v afektu s viditelným potřesem
Křídla:	kratší, v ohbí volnější, nesená pod ocasem v linii trupu, letky nedosahují až k zemi
Ocas:	široký, plochý, bez mezer, délky do 14 cm, složený ze 16 až 18 per,
nesený v úhlu 75 až 90 stupňů, konec ocasu se nachází v úrovni
temene hlavy
Nohy:	krátké, výrazně podkleslé, prsty červené, drápky světlé
Postoj:	široký, pevný, vznešený, vzdálenost mezi tělem a zemí činí minimálně 1 cm
Pernaté
ozdoby:	husté, ucelené a dobře uzavřené rousy, tvořené alespoň 6 cm dlouhými pery, supí pera vyvinutá
Postava:	menší velikosti, délky 30 až 32 cm, menší postava je předností,
trup krátký a pevný, hruď široká, zakulacená, lehce vypjatá, v ramenou široká, záda co nejkratší (do 3 mm), svažující se k ocasu
Držení těla:	mírně vyklenuté dopředu, svažující se k zadní části
Struktura
opeření:	dobře přiléhající k tělu, nadýchané, pružné
Barva a kresba
Barva čistě bílá, rovnoměrně lesklá
Vady
Rousy kratší 6 cm, mezerovité, hlava velká, dlouhá či úzká, tenký či slabý zobák delší než 8 mm, příliš prohnutý krk, úzká hruď, neucelený ocas delší než
14 cm, nesený v menším či větším sklonu než je předepsáno, zkřížené letky, červené nebo žluté obočnice, záda delší než 3 mm, vysoký postoj.
Kroužek: č. 10
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