Sisacký roler

Názvy dle EE: N – Sisaker Roller, F – Rouleur de Sisak, A – Sisak Roller
Zařazen na seznamu EE: 938
Původ: byl vyšlechtěn ve městě Sisak a jeho okolí v Chorvatsku v 19. století.
Plemenné znaky
Čilý, středně velký holub podkleslého postoje s lasturovitou chocholkou.
Posuzování
Celkový dojem – tělesné tvary a držení těla – hlava, chocholka a zobák –
barva a kresba – barva očí.
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Sisacký roler
Exteriér
Hlava:
Oči:
Zobák:
Krk:
Hruď:
Záda:
Křídla:
Ocas:
Nohy:
Opeření:

kulatá, s širokým čelem a lasturovitou chocholkou, jenž mírně přesahuje temeno.
u sedlatých a bílých tmavé, u ostatních rázů perlové, obočnice úzké
a světlé.
středně dlouhý, široký v nasazení, světle rohový; tmavý u černých,
modrých a stříbrných, u sedlatých je povolena jehla, ozobí málo vyvinuté, hladké.
krátký a zavalitý, hrdlo dobře vykrojené.
široká, zaoblená.
široká, lehce spadající.
dobře vyvinutá, přilehlá, letky spočívají na ocase, nedosahují až
jeho konce.
uzavřený, navazující na linii hřbetu.
krátké, neopeřené, barva drápků odpovídá barvě zobáku.
dobře vyvinuté a pevně přilehlé.

Barva a kresba
Všechny barvy rovnoměrné, čisté a syté. U pruhových tvoří vzorek dva pokud
možno rovnoměrné, dobře ohraničené pruhy, u kapratých je vzorek pravidelný,
oboje při čisté barvě křídelních štítů. Holubi modré řady mají tmavý ocasní pruh.
Sedlatí mají oboustranně symetrickou, ostře ohraničenou kresbu. Bílá je hlava,
kratší náprsenka na přední straně krku, která zasahuje cca 2 cm pod zobák, dále
břicho, záda a křídla s výjimkou barevného sedla. Barevná je chocholka, zadní
strana krku, dolní strany krku, hruď, sedlo, ocas a ocasní krovky, břicho a podocasník. Bělohrotí mají 7–10 bílých ručních letek, pokud možno na obou stranách
křídel shodného počtu. Křidélka jsou pokud možno barevná. Tygři mají rovnoměrný podíl bílého a barevného opeření, letky a ocas jsou barevné. Modří bělouši mají méně nebo více bílého podílu v každém peru, pruhy jsou tmavé.
Rázy
Jednobarevní: bílí, černí, šedohnědí, stříbrní, červení, žlutí, modří pruhoví, modří kapratí, stříbřití pruhoví, červenopruzí, žlutopruzí. Sedlatí: černí, šedohnědí,
stříbrní, modří, stříbřití, modří kapratí, červení, žlutí. Bělohrotí: černí, šedohnědí, stříbrní, červení, žlutí, modří, modří kapratí, stříbřití, červeně plaví, žlutě plaví.
Tygři: černí, červení, žlutí, modří. Bělouši: modří.
Vady
Hrubá nebo příliš dlouhá postava, vyšší postoj, úzké čelo, nízce klenutá nebo
dlouhá hlava, příliš dlouhý nebo příliš úzký zobák, letky nesené pod ocasem, vadně tvarovaná chocholka, chybějící růžice, hrubší nebo červené obočnice, matná nebo nečistá barva, velké vady kresby sedlatých, u bělohrotých rozdíl více než
dvou bílých letek, u tygrů a běloušů bílá pera v letkách a ocase.
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