
TOKO-ROTUMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 
 

1. Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, 
että amerikanstaffordshirenterrierien rotumestaruuskilpailut järjestetään 
arvokkaalla, rehdillä ja laadukkaalla tavalla sekä kilpailijoiden, järjestäjien, 
sponsoreiden että yleisön näkökulmasta.  

2. Osallistuakseen rotumestaruuskilpailuihin osallistujan tulee olla Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen ja osallistuvan koiran 
rekisteröity Amerikanstaffordshirenterrieri. 

3. Kilpailupaikalla Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:tä edustaa 
yhdistyksen hallituksen valtuuttama jäsen.  

4. Kilpailujen anominen: Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen 
hallitus päättää, missä ja koska rotumestaruuskilpailu järjestetään. Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry voi valita järjestäjäksi myös muun 
yhdistyksen, kuin sen oman paikallisosaston. Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry voi halutessaan ulkoistaa kilpailun 
järjestämisen, jolloin yksityiskohdista sovitaan järjestävän tahon kanssa.  

5. Talous: Mikäli Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry on ulkoistanut 
kilpailuiden järjestämisen toiselle yhdistykselle, tällöin tämä yhdistys vastaa 
taloudesta Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n kanssa tehdyn 
kirjallisen Rotumestaruuskilpailujen ulkoistamissopimuksen mukaisesti.  

6. Palkinnot: Rotumestaruuspalkinnot jaetaan kolmelle parhaalle koirakolle. 
Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry hankkii palkinnot.  

7. Tiedottaminen: Kilpailun mainos julkaistaan Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsenjulkaisussa ja Suomen 
Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n tiedoituskanavilla.  

8. Rotumestaruuskilpailuun saa osallistua missä tahansa luokassa kilpaileva 
amstaffi. Rotumestaruuteen vaaditaan vähintään 3-tulos, jolloin voittajalle 
myönnetään rotumestaruustitteli. Rotumestaruus jaetaan vain yhdelle koirakolle 

9. Eri luokissa saavutetut tulokset järjestetään rotumestaruus-kilpailua varten 
seuraavasti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

RM 
sijoitus 

ALO AVO VOI EVL 

1    1-tulos 256-320 

2   1-tulos 256-320 2-tulos 224-255 

3  1-tulos 288-320 2-tulos 240-255,99 3-tulos 208-223,99 

4 1-tulos 180-200 1-tulos 256-287,99 2-tulos 224-239,99 3-tulos 192-207,99 

5 1-tulos 160-179,99 2-tulos 240-255,99 3-tulos 208-223,99  

6 2-tulos 150-159,99 2-tulos 224-239,99 3-tulos 192-207,99  

7 2-tulos 140-149,99 3-tulos 192-223,99   

8 3-tulos 100-139,99    



10. Rotumestaruuden voittaa ylemmälle tasolle pisteidensä puolesta päässyt 
koirakko 

11. Samalle tasolle tuloksensa perusteella päätyneiden koirakoiden keskinäinen 
järjestys määritellään seuraavasti: 

• Lasketaan, kuinka monta prosenttia koirakko saavutti luokassaan kyseisen 
tason maksimipistemäärästä 

• Suurimman prosenttiosuuden saavuttanut koirakko sijoittuu paremmin 

• Esim. kolme koirakkoa tasolla 6: 
o ALO 153 pistettä = 95,6 % ko. tuloksen maksimipistemäärästä (159,99), RM2 
o AVO 230 pistettä = 95,8 % ko. tuloksen maksimipistemäärästä (239,99), RM1 
o VOI 195 pistettä = 93,8 % ko. tuloksen maksimipistemäärästä (207,99), RM3 

• Jos prosenttiosuudet ovat samat, voittaa ylemmässä luokassa kisaava. Jos 
koirat kisaavat samassa luokassa voittaja ratkotaan vapaana seuraamisen 
pistemäärän perusteella. 

• Mikäli voittajaa ei vieläkään saada ratkaistua, ratkaisee paremmuuden 
tuomari 

 

 

 

 

 


