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Vuoden pentu-kilpailu 
 
Kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomeen rekisteröidyt, Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n 
jäsenten omistamat ja nimissä kilpailevat amerikanstaffordshirenterrierit. 
 
Poikkeukset: 
 
Amstaffipentu -kiertopalkinto, jossa koiran ei tarvitse olla rekisteröity Suomeen (koiran tulee olla rekisteröity johonkin 
FCI-maahan). 
 
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. 
 
Kiertopalkinnoksi tarkoitettu pokaali sekä kansio on saatu lahjoituksina. 
 
Koiran omistajan on oltava Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen. 
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. 
 
Vain 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. 
Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on eniten BIS 1 sijoituksia. Jos nekin menevät tasan, ratkaisevat BIS 2 
sijoitukset 
jne. 
 
Pistelaskussa huomioidaan erikoispistein seuraavat näyttelyt, joiden peruspisteet tuplataan eli ROP-pentu 10p ja 
VSP-pentu 8p: 
 

•  Rodun pääerikoisnäyttely ( SBTY ry:n erikoisnäyttely ) 

• Open Show (Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n epävirallinen näyttely) niinä vuosina, kun se 
järjestetään. 

 
 
Vuoden Pentu -kisan pistetaulukko muissa kuin edellä mainitussa poikkeuksellisesti pisteytetyssä näyttelyssä: 
ROP-PENTU  5 
VSP-PENTU   4 
Pentunäyttelyistä lisäpisteitä seuraavasti. 
Erikoisnäyttelyissä joissa BIS pentu- kilpailut, lisäpisteitä sijoituksista pentunäyttelyiden RYP- sijoitusten mukaan: 
RYP1  5 
RYP2   4 
RYP3  3 
RYP4  2 
Pentunäyttelyn BIS-sijoitus antaa lisäpisteitä seuraavasti: 
BIS1  7 
BIS2  6 
BIS3  5 
BIS4  4 
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Lisäksi jaetaan lisäpisteitä näyttelyn pentuluokkiin osallistuneiden koirien mukaan seuraavasti: 
1-4 os. amstaffipentua ei lisäpisteitä 
5-9 os. amstaffipentua 2 
10-14 os. amstaffipentua 4 
15-19 os. amstaffipentua 6
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