
AMERIŠKI STAFFORDSHIRSKI TERIER

FCI-Standard N° 286 / 03.09.1996 / GB

POREKLO: Združene države Amerike.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 05.07.2011.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija 3 terierji tipa bull.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: glede na svojo velikost daje vtis ogromne moči. Dobro grajen, mišičast pes, kljub temu agilen in

eleganten, s predirnim pogledom na vse kar se dogaja okoli njega. Bil naj bi čokat, na kratkih nogah in ne preveč

vitkega videza. Njegov pogum je že pregovorno znan.

GLAVA: srednje dolžine, globoka.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: široka.

Čelno kolence: izrazito.

OBRAZNI DEL:

Smrček: popolnoma črn.

Gobec: srednje dolžine, zaokrožen na srednjem delu tako, da pade strmo pod oči.

Ustnice: ravne in tesno prilegajoče.

Čeljusti/zobje: dobro izražena. Spodnja čeljust močna, mora dati moč ugrizu. Zgornji zobje se morajo tesno

prilegati preko spodnjih.

Ličnice: zelo izrazite lične mišice.

Oči: temne, okrogle, vsajene nizko v lobanjo, precej narazen. Veke ne smejo biti rožnate.

Ušesa: visoko nasajena. Nekoč kupirana, sedaj nekupirana. Nekupirana morajo biti kratka in poklapana. Popolnoma

spuščena ušesa niso dovoljena.

VRAT: močan, rahlo upognjen, klinaste oblike od ramen nazaj proti lobanji. Srednje dolžine in brez odvečne kože.

TELO:

Hrbet: čim bolj raven. Le rahlo padajoč od vihra do križa ob korenu repa.

Ledja: rahlo zavita.

Prsni koš: globok in širok. Dobro obokanih reber, ki so si blizu drug drugemu in segajo daleč zadaj.

REP: kratek glede na velikost, nizko nastavljen. Zožuje se vse do konice. Ne sme bit zavihan ali nošen preko hrbta.

Ne sme biti kupiran.



OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: prve noge so ravne, z močnimi kostmi. Nastavljene precej široko narazen, tako da je dovolj

prostora za zelo razvit prsni koš.

Ramena: močna in mišičasta s širokimi padajočimi lopaticami.

Stopalnica: pokončna.

ZADNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: zelo mišičast.

Skočni sklep: spuščen, ne sme biti zasukan ne navzven ne navznoter.

Zadnje šape: primerne velikosti, dobro obokane in kompaktne.

HOJA / GIBANJE: prožno, vendar brez zvijanja ali poskakovanja.

KOŽUH

Dlaka: kratka, priležna, trda na dotik in svetleča.

Barva: katerekoli barve. Enobarvna, pisana ali lisasta obarvanost dovoljena. Vendar več kot 80% bele, črne,

čreslovinaste ali jetrne barve ni zaželeno.

VELIKOST IN TEŽA: višina in teža naj bosta sorazmerni. Zaželena plečna višina približno med 46-48 cm pri

samcih in 43-46 cm pri samicah.

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na

zdravje in dobrobit psa.

 popolnoma rožnat smrček (angl. Dudley nose);
 predgrizavost ali podgrizavost;
 svetle oči;
 rožnate veke;
 predolg ali napačno nošen rep.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plašen pes.

- vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.


