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W aktualnym wzorcu rasy międzynarodowej federacji kynologicznej (FCI) wyróżnia się trzy kategorie 
wagowe bostonów:  

• poniżej 15 funtów (6,8 kg)  

• 15 do poniżej 20 funtów (6,8 - 9 kg)  

• 20 funtów do nie więcej niż 25 funtów (9 - 11,35 kg). 
 
Oznacza to, że: 

• nie ma dolnej granicy wagowej, a więc boston może być dowolnie mały, 

• jest wyraźnie postawiona górna granica wagi – 11,35 kg, a więc bostony większe/cięższe 
odbiegają od standardu, 

• średnia masa ciała (typowa) jest w przedziale 6,8 – 9 kg 
 

  
JAZZ QUEEN OF GRACELAND 

DU ROCHER DES DUCS – 8,25 kg 
ELMO SZOGO MERKANA - 9,5 kg 

 
Warto dodać, że podczas wystaw konkurują ze sobą psy wszystkich kategorii wagowych (bez podziału 
na kategorie) stąd na ringach wystawowych często widoczne są dysproporcje pomiędzy psami, a ocena 
psa, jego wynik na wystawie, zależy od preferencji sędziego. 
 
Ponieważ zgodnie ze wzorcem rasy waga psa/suki powyżej 11,35 kg jest wadą (zgodnie z zapisem: 
wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy uznać za wady, których ocena powinna być 
proporcjonalna względem ich stopnia i wpływu na zdrowie i dobrostan psa) powinno to być brane pod 
uwagę przy ocenie psa. Jednak należy dodać, że we wzorcu zbyt duża wielkość psa/suki nie jest 
wymieniana wprost jako wada poważna lub dyskwalifikująca. 
 
Dość duża różnorodność wagowa bostonów powoduje, że w tej rasie dość często zdarza się, że 
drobnej budowy pies jest lżejszy (i niższy) od suki. Przy czym w opisie rasy wyraźnie stwierdza się, że 
suki powinny mieć budowę subtelniejszą niż psy. Powinno to być uwzględnianie przez sędziów przy 
porównaniach. 
 
Ciekawostka: jeśli chodzi o kategorie wagowe bostonów standard europejski (FCI) jest taki sam jak 
amerykański (Boston Terrier Club of America). W stosunku do pierwotnych standardów tej rasy zmiany 
jakie nastąpiły dotyczyły: rezygnacji z dolnej granicy wagowej (wcześniej 5,4 kg/12 funtów) i 
zmniejszenia górnej (wcześniej 12,73 kg/28 funtów). 


