
 

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry [uusi kilpailu 1.1.2018 alkaen]  
[osallistumisohjeet yhtenäistetty kaikkiin kilpailuihin 12.12.2019]  
[Sääntömuutos hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.2.2023] 
 
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 tai linkki jalostustietojärjestelmästä (mikäli 
tulokset ovat näkyvissä), /EWPA taulukosta/arvostelusta tms. kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä.   

Eniten pisteitä saanut on voittaja. Kahden tai useamman koiran päätyessä kokonaiskilpailussa 
tasatulokseen, voittaja on kilpailuvuotena useammassa eri lajissa kilpaillut koira. Mikäli tulos on edelleen 
tasan, 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 
kilpailuvuoden kilpailua 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 1-3  

● Agility: Nollatulokset tai enintään tulos 10,00 (10 virhepistettä).   

● Palveluskoirakoe: Osallistuminen taulukon mukaan 

● Pelastuskoirakoe: Osallistuminen taulukon mukaan 

● Koiratanssi: Tuloksista Erinomainen ja Erittäin hyvä, kilpailuluokan mukaan.  

● Vesipelastuskoe: Hyväksytysti suoritetuista tuloksista taulukon mukaan. 

● Metsästyskoirien jäljestämiskoe: 1-3 tuloksista taulukon mukaan.  

● Canicross: Osallistuminen taulukon 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 

Pistetaulukko: 

Pisteet 1 2 3 4 
Näyttely H EH ERI - 
Rally-toko ALO AVO VOI MES 
TOKO ALO 1-3 AVO 1-3 VOI 1-3 Osallistuminen 

EVL 
Agility  Max tulos 

10 kaikki 
luokat 

1 luokka, 0 
tulos 

2 luokka,0 tulos 3 luokka, 0 tulos 

Palveluskoirakokeet 
IGP, HK, JK, VI, MR 

BH Osallistuminen 
lk1 

Osallistuminen 
lk2  

Osallistuminen lk3 

Erikoisjälki FH (EJ) - Osallistuminen 
lk1 

Osallistuminen 
lk2 

Koulutustunnus 
EJ1 tai 
EJ2+osallistumisen 
oikeuttamat 
pisteet luokittain 

Valjakkohiihto (VH) - Osallistuminen 
5km 

Osallistuminen 
yli 5km 

Sijoittuminen 
millä tahansa 
matkalla + 
osallistumisen 
oikeuttamat 
pisteet luokittain 

Pelastus HA, JÄ, RA - Osallistuminen 
A luokka 

Osallistuminen  
B luokka 

Koulutustunnus 
luokka A tai B+ 
osallistumisen 
oikeuttamat 
pisteet luokittain 

IPOR RH-E Osallistuminen 
A luokka 

Osallistuminen  
B luokka 

Koulutustunnus 
luokka A tai B+ 
osallistumisen 
oikeuttamat 
pisteet luokittain 

Koiratanssi 
Freestyle, heelwork 
to music 

 ALO EH/ERI AVO EH/ERI VOI EH/ERI 

VEPE SOVEhyv, 
ALO3  

ALO1, ALO2, 
AVO3  

AVO1, AVO2, 
VOI3 

VOI1, VOI2 

MEJÄ AVO3/2  AVO1 VOI3/2 VOI1 
Nosework KEK, YEK Hyväksytty 

hajutesti 
Luokkanousuun 
oikeuttava tulos 
1 luokasta 

Luokkanousuun 
oikeuttava tulos 
2 luokasta 

Hyväksytty tulos 



Canicross - Osallistuminen 
alle 5km 

Osallistuminen 
5km 

Sijoittuminen 
millä tahansa 
matkalla + 
osallistumispisteet 

Taakanveto Muut sijat 3. sija 2. sija 1. sija 
 

 

Lisäpisteet: Missä tahansa lajissa valioituminen 10 pistettä 


