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Hopeapanta-kiertopalkinto 
Lahjoittanut: Tiina & Kari Kallonen 
 
 

Kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomeen rekisteröidyt, Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys 
ry:n jäsenten omistamat ja nimissä kilpailevat amerikanstaffordshirenterrierit. 
 
Poikkeukset: 

• Hopeapanta-kilpailu, jossa kilpailuun osallistuvan koiran tulee lisäksi olla Suomessa syntynyt, 
suomalaisen kasvattama koira. 
 

Kilpailukausi on kalenterivuosi, ja omistajan on oltava vähintään puoli vuotta yhdistyksen jäsen ko. 
kilpailukaudella. Koiran omistajan tulee itse ilmoittaa koiransa pisteet tehtävään erikseen määrätylle 
taholle. 
 

Hopeapannasta kilpailtiin ensimmäisen kerran kaudella 1.1.1994 – 31.12.1994 ja Hopeapanta jaettiin 
ensimmäisen kerran Messukeskuksessa kevään -95 näyttelyssä 
 
Korkeintaan viiden parhaan näyttelyn tulos lasketaan mukaan. Myös ulkomaiset näyttelyt huomioidaan, 
kuitenkin niin että korkeintaan kaksi tulosta saa olla ulkomaisista näyttelyistä. Vähintään kolme tulosta tulee 
näin ollen kotimaisista näyttelyistä. Jos näyttely ei ole kaikkien rotujen näyttely, saa lisäpisteitä vain 
ryhmäsijoituksista. Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on eniten BIS 1 sijoituksia. Jos nekin menevät 
tasan, ratkaisevat BIS 2 sijoitukset jne. 
 
Pistelaskussa huomioidaan erikoispistein seuraavat näyttelyt: 
Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely (KV-näyttelyn pisteet) 
Palveluskoiraliiton Palveluskoiratapahtuma (kaikkien rotuja näyttelyn pisteet). 
 
Hopeapanta jaettiin aikoinaan Helsingin Messukeskuksen kevätnäyttelyssä, jonka loputtua siirrettiin jako 
Lahden KV-näyttelyyn. Nykyään palkinto jaetaan Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n 
vuosikokouksessa. Voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa kuitenkin niin, että se on palautettava 
jollekin yhdistyksen toimihenkilölle ennen seuraavaa vuoden vuosikokousta uudelleen jakoa varten. 
 
Kiertopalkinnon saaja sitoutuu noudattamaan palkinnosta erikseen annettavia kirjallisia ohjeita ja 
määräyksiä. 
 
Hopeapanta kiertopalkinto on asetettu ikuiseen kiertoon siten, että sen omistaa Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry. Mahdolliset sääntöjen tulkinnat alistetaan kiertopalkinnon 
lahjoittajille tai heidän nimeämälleen jolloin tulkinta on lopullinen. 
 
 

  



Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry  
[uusi kilpailu 1.1.1994 alkaen] 
[lisätty NORD-näyttelyt pistelaskuun 1.1.2018 alkaen] 
[lisätty että huomioidaan ulkomaiset näyttelyt myös] 
[osallistumisohjeet yhtenäistetty kaikkiin kilpailuihin 12.12.2019] 

 

 

HOPEAPANTA-kiertopalkinnon pistetaulukko 
 

 Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen NORD-näyttely KV-näyttely Erikoisnäyttely 
ROP 5 8 9 10 15 
VSP 4 7 8 9 14 
PU/PN2 3 6 7 8 13 
PU/PN3 2 5 6 7 12 
PU/PN4 1 4 5 6 11 

 
RYP-sijoitus    
 Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen/ KV-näyttely 
  NORD-näyttely  
RYP1 5 6 7 
RYP2 4 5 6 
RYP3 3 4 5 
RYP4 2 3 4 

 
BIS-sijoitus   
 Kaikkien rotujen/ KV-näyttely 
 NORD-näyttely  
BIS1 6 7 
BIS2 5 6 
BIS3 4 5 
BIS4 3 4 

 
Lisäksi jaetaan lisäpisteitä näyttelyn virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien mukaan seuraavasti: 

1-9 os. amstaffia Ei lisäpisteitä 
10-19 os. amstaffia  2 
20-29 os. amstaffia 4 
30-39 os. amstaffia 6 
40-49 os. amstaffia 8 
50 < os. amstaffia 10 

 


