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Vuoden monipuolisin amstaffi 
 
Kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomeen rekisteröidyt, Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n 
jäsenten omistamat ja nimissä kilpailevat amerikanstaffordshirenterrierit. 
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. 
 
Kilpailussa huomioidaan ko. vuoden aikana Suomessa tehdyt tulokset, ja ne pisteytetään ohessa olevan taulukon 
mukaisesti. Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi (6) tulosta, vähintään kolmesta (3) eri lajista, kuitenkin enintään 
kaksi (2) tulosta/laji. Tuloksien tulee olla virallisia koe-/kisa- tai näyttelytuloksia. Tulokset todennetaan toimittamalla 
kopio kilpailukirjasta/jalostustietojärjestelmästä/EWPA taulukosta/arvostelusta jne. kilpailuun ilmoittautumisen 
yhteydessä.  
Eniten pisteitä saanut on voittaja. Kahden tai useamman koiran päätyessä kokonaiskilpailussa tasatulokseen, voittajan 
ratkaisee pisteet ilman näyttelytuloksia. Pisteiden vieläkin mennessä tasan, arpa ratkaisee voittajan. Arvonta 
suoritetaan vuosikokouksessa. 
Mikäli taulukosta ei löydy jotain virallisesti Suomessa saatavaa koiraharrastustulosta, voidaan laji pisteyttää 
jälkikäteen edellisvuoden kisaa varten Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksen toimesta. 
Monipuolisin amstaffi -kiertopalkinnosta kisataan ensimmäisen kerran kaudella 1.1.2018-31.12.2018. Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä. 
 
Pisteitä huomioidaan seuraavasti: 
● Näyttelyt: Arvostelujen laatumaininnat riippumatta luokasta. 
● Rally-Toko: Vain hyväksytyt tulokset (väh. 70 pistettä). 
● Toko: Kaikki tulokset. 
● Agility: Nollatulokset tai enintään tulos 5,00 (5 virhepistettä).  
● Palveluskoirakoe: Koulutustunnuksista 1,2 ja 3. 
● Pelastuskoirakoe: Hyväksytyt tulokset luokan mukaan. VIRTA-tarkastuksen hyväksytysti suorittanut koira saa 
5 pistettä ko. tuloksella. 
● Koiratanssi: Tuloksista Erinomainen ja Erittäin hyvä, kilpailuluokan mukaan. 
● Vesipelastuskoe: Hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe yksi (1) piste ja sen jälkeen luokan mukaan 1-
tuloksista. 
● Metsästyskoirien jäljestämiskoe: 1-3 tuloksista taulukon ja luokan mukaan. 
● Canicross ja vetohiihto: Sijoituksen mukaan. 
● Taakanveto: Kilpailuluokan sijoituksen mukaan. 
 
 
 
Voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa kuitenkin niin, että se on palautettava viimeistään seuraavaan 
vuosikokoukseen uudelleen jakoa varten. Kiertopalkinnon mukana seuraa kansio. Palkinnon saaja huolehtii itse omalla 
kustannuksellaan siitä, että kansioon liitetään voittajakoiran nimi, syntymäaika, vanhemmat, vuosiluku ja saavutetut 
pisteet. Kiertopalkinnon vastaanottaja sitoutuu noudattamaan palkinnosta erikseen annettavia kirjallisia ohjeita ja 
määräyksiä. 
 
Kiertopalkinnon on luovuttanut Elli Kiiski. 
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PISTEET 1 piste 2 pistettä 3 pistettä 4 pistettä 

Näyttely H EH ERI - 

Rally-Toko ALO AVO VOI MES 

Toko ALO AVO VOI EVL 

Agility Max. tulos 
10,00 
kaikki 
luokat 

1 Luokka, 0 
tulos 

2 Luokka, 
0 tulos 

3 Luokka,  
0 tulos 

Käyttäytymiskoe (BH) PAKK1 - - - 

Palveluskoirakokeet  

Suojelu (IGP) - IGP1 IGP2 IGP3  

Haku (HK) - HK1 HK2 HK3 

Jälki (JK) - JK1 JK2 JK3  

Etsintäkoe (EK) - EK1 EK2  EK3  

Viesti (VI) - VI1 VI2 VI3  

Mondioring (MR) - MR1 MR2 MR3 

Erikoisjälki FH (EJ) - FH1 - FH2  

Valjakkohiihto (VH) Muut sijat 3. Sija 2. Sija 1. Sija 

Pelastukoirakokeet  

Pelastushaku (HA) - A Luokka - B Luokka 

Pelastusjäki (JÄ) - A Luokka - B Luokka 

Raunio (RA) - A Luokka - B Luokka 

IPOR RH-E A Luokka - B Luokka 

Koiratanssi, freestyle - ALO AVO VOI 

Koiratanssi, heelwork to music - ALO AVO VOI 

VEPE SOVE hyv ALO1 AVO1 VOI1 

MEJÄ AVO3/2 AVO1 VOI3/2 VOI1 

Canicross Muut sijat 3. Sija 2. Sija 1. Sija 

Vetohiihto Muut sijat 3. Sija 2. Sija 1. Sija 

Taakanveto  Muut sijat 3. Sija 2. Sija 1. Sija 
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