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(AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER)
Alkuperämaa: Yhdysvallat

KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit

Alaryhmä 3 bulltyyppiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Kokoonsa nähden hyvin voimakas, tasapainoinen koira.
Lihaksikas, samalla ketterä ja tyylikäs sekä ympäristöstään hyvin kiinnostunut.
Tanakkarakenteinen, ei korkearaajainen eikä virtaviivainen. Kuuluisa rohkeudes-
taan.

PÄÄ: Keskipitkä ja kauttaaltaan syvä.
KALLO-OSA: Leveä.
OTSAPENGER: Selvästi erottuva.
KIRSU: Ehdottomasti musta.
KUONO-OSA: Keskipitkä; pyöristynyt kuononselkä loiventuu jyrkästi silmien
alla.
HUULET: Tiiviit ja tasaiset, eivät löysät.
LEUAT / PURENTA: Voimakkaat leuat. Alaleuka voimakas ja puruvoimainen.
Tiivis leikkaava purenta.
POSKET: Hyvin korostuneet poskilihakset.

Ryhmä: 3

FCI:n numero: 286
Hyväksytty: FCI 26.5.1971
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SILMÄT: Tummat ja pyöreät, syvällä sijaitsevat ja kaukana toisistaan. Silmäluo-
met eivät saa olla vaaleanpunaiset.
KORVAT: Korkealle kiinnittyneet, typistetyt tai typistämättömät, jälkimmäiset
suositeltavammat. (Huom. Suomessa korvien typistyskielto.) Typistämättömien
korvien tulee olla lyhyet, asennoltaan puolipystyt tai ruusukorvat. Tyvestään taittu-
neet korvat ovat virheelliset.

KAULA:, Paksu, hieman kaartunut, keskipitkä ja päätä kohti kapeneva. Ei löysää
kaulanahkaa.

RUNKO:
YLÄLINJA: Laskee loivasti säästä kohti lantiota. Lievä, lyhyt viistous lantiosta
hännäntyveen.
SELKÄ: Melko lyhyt.
LANNE: Hieman ylöspäin vetäytynyt.
RINTAKEHÄ: Kylkiluut hyvin kaareutuneet ja lähellä toisiaan, rintakehän taka-
osa syvä. Eturaajat melko kaukana toisistaan, jotta syvällä ja leveällä rintakehällä
on tilaa kehittyä.

HÄNTÄ: Koiran kokoon nähden lyhyt, matalalle kiinnittynyt, kapenee ohutta
kärkeä kohti; ei kiertynyt eikä selän päälle kohoava. Häntää ei typistetä.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Suorat, luut vahvat ja pyöreät.
LAVAT: Voimakkaat ja lihaksikkaat, lapaluut leveät ja viistot.
VÄLIKÄMMENET: Pystyt, eivät lainkaan taipuneet.
KÄPÄLÄT: Keskikokoiset, hyvin kaareutuneet ja tiiviit.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Hyvin lihaksikkaat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
KINTEREET: Matalat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Joustavat, eivät rullaavat eivätkä peitsaavat.

KARVAPEITE
KARVA: Lyhyt, tiivis, jäykäntuntuinen ja kiiltävä.
VÄRI: Mikä tahansa yksivärinen, kirjava tai laikukas on sallittu. Täysin valkoinen,
yli 80% valkoinen, musta punaruskein merkein ja maksanruskea väri eivät ole
suositeltavia.
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KOKO JA PAINO: Korkeuden ja painon on oltava suhteessa toisiinsa.
SÄKÄKORKEUS: Suositeltava säkäkorkeus uroksilla on 45,5 - 48 cm ja nartuilla
43 - 45,5 cm.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna vir-
heen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

 Lihanvärinen kirsu
 Ylä- tai alapurenta
 Vaaleat silmät
 Vaaleanpunaiset silmäluomet
 Liian pitkä tai huonosti kannettu häntä

HYLKÄÄVÄT VIRHEET
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä koiria, joilla
on rodulle tyypillinen rakenne.


