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Posuzování
Celkový dojem – postava – barva a kresba – hlava a zobák – náprsenka –
opeření nohou.

Plemenné znaky
Krátký, čilý racek menší střední velikosti, punčoškatý, vzpřímenějšího držení
těla, zobák kratší střední délky.

Názvy dle EE: N – Altorientalisches Mövchen, F – Cravaté Oriental ancien,
A – Old Oriental Fril
Zařazen na seznamu EE: 726
Původ: vyšlechtěn v Malé Asii, znovu byl dovezen z Turecka přes Balkán na přelomu druhého tisíciletí a v roce 2006 vystaven v Norimberku.
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protáhlá, za ozobím dobře vyplněná, z bočního pohledu vytváří
výrazně zaoblenou linii, jen s mírným úhlem mezi zobákem a jeho
přechodem v čelo, hlava mezi nasazením zobáku a očima dobře vyplněná, špičatá chocholka dosahuje přinejmenším úrovně
temene.
tmavé, obočnice světlé a úzké.
kratší střední délky, u kořene silný, masové barvy, čelisti plně dovřené, s čelem vytváří mírnou křivku, ozobí jemné, bíle ojíněné.
široký v nasazení, krátký, silný, při pózování mírně prohnutý dozadu, lalůček a náprsenka jsou dobře vyvinuté.
široká, zaoblená, mírně zdviženě nesená.
ramena široká, záda směrem dozadu sužující se a spadající.
silná, uzavřená, nesená na ocase, dobře kryjí záda, letky spočívají
na ocase a nekříží se.
krátký a uzavřený.
kratší střední délky, porostlé pro racky typickými punčoškami
(grousem).
dobře vyvinuté, hladce přilehlé.
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Exteriér
Hlava:

Oči:
Zobák:
Krk:
Hruď:
Záda:
Křídla:
Ocas:
Nohy:
Opeření:

Barva a kresba
Při základní bílé barvě jsou barevné křídelní štíty a ocas, bílé jsou rovněž koncové
letky v počtu 5 až 12, přičemž nesmí být rozdíl více než dvou bílých letek. Mírně
zbarvené opeření kalhotek a grousů je povoleno. U rázů se zrcadly se před koncem ocasu a při vyústění letek nachází na každém peru bílá oválná plocha.
Bílé pruhy jsou pokud možno co nejpravidelnější, s výjimkou červených a žlutých
mají ostatní rázy na konci pruhu úzký barevný lem.
Přesná šupkatost je tvořena pravidelným prolínáním vybělených středových ploch
per křídelních štítů, na konci se šípovou kresbou, při zachovalém úzkém barevném lemu per. Jen u červených a žlutých lem chybí.
U lemovaných jsou pera světlá až bílá, na okrajích per křídelních štítů a ocasu
vykazují pera barevný úzký přesný lem, u levandulových může být lem stříbrný
až načervenalý, u krémových světle stříbrný až nažloutlý.
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Barevné rázy
Satinety se zrcadly v ocase: červené bělopruhé, žluté bělopruhé, modré bělopruhé, stříbřité bělopruhé, hnědě plavé bělopruhé, hnědožlutě plavé bělopruhé, červeně plavé bělopruhé, žlutě plavé bělopruhé, červené šupkaté, žluté šupkaté, modré šupkaté, stříbřité šupkaté, hnědě plavé šupkaté, hnědožlutě
plavé šupkaté, červeně plavé šupkaté, žlutě plavé šupkaté.
Satinety s lemovanými ocasy: černé lemované, šedohnědé lemované, červené
lemované, žluté lemované, hnědé lemované, hnědožluté lemované, levandulové
lemované, krémové lemované.
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Vady
Přerostlá, úzká, dlouhá postava, svěšené letky, příliš nízké či ploché temeno a slabá chocholka, chybějící náprsenka nebo chybějící lalůček, krátký a slabý zobák,
příliš rzi v pruzích a šupkatosti, velmi nepřesné lemování, velké nedostatky kresby či barvy.
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