CLASSIFICAÇÃO FCI: Grupo 8: Retrievers e Levantadores.
TAMANHO: Altura aproximada para machos é de 38 cm e para fêmeas é de 36 cm. Medindo, da cernelha ao
chão, aproximadamente, o mesmo que o da cernelha à inserção da cauda. Peso aproximado: de 10 a 13 quilos.
PELAGEM: As orelhas, peito, abdômen e pernas são bem franjados. A pelagem é sedosa, lisa ou ligeiramente
ondulada e de uma textura fácil de cuidar.
CAUDA: É inserida e portada no prolongamento da linha superior ou ligeiramente acima; nunca vertical como
um terrier e nunca tão baixa demonstrando timidez. Em movimentação a cauda é sempre alegre.
CABEÇA e CRÂNIO: É desejável ter uma expressão inteligente, alerta, suave e atraente. O crânio deve ser
redondo sem exagero, sem nenhuma tendência ao achatamento com um stop bem pronunciado. Vista de
cima da à impressão q a cabeça forma um 8.
OLHOS: O globo ocular é cheio e olha diretamente para frente. O formato do contorno das pálpebras da uma
ligeira aparência amendoada. A cor da íris é marrom escura e em geral quanto mais escura melhor.
ORELHAS: Lobulares, longas, de textura fina, bem revestidas de pêlos e inseridas não mais altas que uma linha
situada na parte mais baixa do olho.
FOCINHO: Largo e profundo. Para ser corretamente balanceado a distância do stop até a ponta da trufa deve
ter a metade da distância do stop ao occipital. Mordedura em Tesoura.
PESCOÇO: Bem Musculado e sem barbelas.
TRONCO: Com uma linha superior ligeiramente inclinada dos ombros até a raiz da cauda, um dorso forte com
peito profundo que em seu ponto mais baixo fica no nível ou pouco abaixo dos cotovelos.
ANTERIORES: Retos, paralelos, musculosos e de ossatura forte. Inseridos junto ao corpo bem abaixo da
escápula.
POSTERIORES: Vistos por trás são paralelos. Tem uma ossatura forte são bem musculosos.
MOVIMENTAÇÃO: O cocker americano é o menor dos spaniels e possui uma movimentação típica. O prérequisito para uma boa movimentação é o equilíbrio entre o anterior e o posterior. Ele tem os ombros e os
membros dianteiros corretamente construídos, para contrabalançar a força propulsora dos posteriores. Acima
de tudo, sua movimentação é coordenada, suave e fácil. O cão deve ter um bom alcance em sua
movimentação. Animação excessiva não deve ser confundida com movimentação adequada.
AS CORES: Assim como seu “primo” inglês o Cocker Americano tem uma grande variedade de cores
permitidas. Podem ser divididas em 2 grupos:
SÓLIDOS: Apresentam apenas uma cor (Dourado, Preto e Fígado), nesse grupo também entram os que
possuem a marcação TAN (Fígado & Tan e Black & Tan) que se localizam sempre acima dos olhos, nas laterais
do focinho, na face interna das orelhas, no peito, embaixo da cauda e nas faces internas das patas e coxas. Nos
sólidos a cor branca só é permitida no peito e em pequena proporção. Nos Cockers Americanos também é
muito utilizado o termo ASCOB (Any Solid Color Other than Black – Todas as cores sólidas menos o preto.) –
Pois dentro da coloração dourada existem varias tonalidades indo do creme bem claro ao dourado
avermelhado.

PARTICOLORS: Nesse grupo estão os Bicolores, que apresentam 2 cores sendo 1 sempre branca (Preto e
Branco, Laranja e Branco, Fígado e Branco – Marcações abertas onde 1 cor não se mistura a outra, e Azul Ruão,
Laranja Ruão e Fígado Ruão – Nesses uma cor se mistura a outra.). Também nesse grupo estão os Tricolores,
que apresentam 3 cores sendo 1 delas sempre a marcação TAN (Preto Branco & Tan, Fígado Branco & Tan –
Novamente marcações abertas onde 1 cor não se mistura a outra, e Azul Ruão & Tan, Fígado Ruão & Tan).
FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta, e penalizado na exata
proporção de sua gravidade.
NOTA: os machos devem apresentar os dois testículos, visivelmente normais, bem acomodados na bolsa
escrotal.

