Американски стафордшир териер
Автор: Администратор

FCI стандарт № 286 / 01.12.1997 / GB
Произход: САЩ
Дата на публикуване на оригиналния валиден стандарт: 03.09.1996 г.
Предназначение на породата: Териер
Класификацията по FCI:
Група 3 - Териери
Секция 3 - Териери тип бул
Без работни изпитания.

Общ вид: стафордширският териер трябва да създава впечатление за голяма мощ
спрямо размера си; добре сложено куче, мускулесто, но пъргаво и грациозно, много
внимателно към обкръжението. Той трябва да е набит, а не с дълги крака, или с
характерен контур. Неговата смелост е пословична.
Глава: Средно дълга, дълбока.
Черепна област
Череп: Широк.
Стоп: Добре изразен.
Лицева област
Нос: Определено черен.
Муцуна: Със средна дължина, заоблена в горната част, рязко изтънява към очите.
Устни: Прилепнали и гладки, не висящи.
Челюсти / зъби: Добре очертани. Долната челюст е силна, с добра захапка. Отпред
горните зъби трябва плътно да опират външната страна на долните.
Бузи: С добре изразени мускули.
Очи: Тъмни, кръгли, разположени ниско върху черепа, раздалечени. Клепачите да не са
розови.
Уши: Поставени високо. Купирани или не, като второто е за предпочитане.
Некупираните уши трябва да са къси, с форма на роза или полуизправени.Изцяло
висящите се наказват.
Врат: Мощен, леко извит,изтънява от плешките към задната част на черепа. Средно
дълъг, без кожни гънки.
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Тяло:
Горна линия: Достатъчно къс гръб. Слабо наклонен от холката до задницата с лек къс
наклон от задницата към основата на опашката. Леко хлътнали хълбоци.
Гръден кош: Дълбок и широк. Добре извити ребра;( близо един до друг, дълбоко в
задната част.)
Опашка: Къса в сравнение с ръста на кучето, ниско заловена, изтъняваща в края; не е
навита или поставена на гърба. Не се купира.
Крайници:
Предни крайници: Предните крака са прави, с едри кости. Поставени достатъчно
широко, за да позволят развитието на гръдния кош.
Рамене: Силни и мускулести, с широки и полегати плешки.
Китки: прави.
Задни крайници: Добре замускулени.
Метатарзуси:Ниско поставени,неизвити нито навътре, нито навън.
Лапи: Умерено големи, добре извити и компактни.
Движения и походка: Гъвкава, без поклащане.
Космена покривка
Косъм: Къс, гъст, твърд на пипане, лъскав.
Цвят: Допустима е всякаква окраска - едноцветна, двуцветна или на петна, но повече от
80% бяло, опалено черно или цвят "черен дроб" не се поощрява.
Размери: Пропорционални височина и тегло.
Предпочитана височина е от около 18-19 инча (46 - 48 см) при холката при мъжките и
17-18 инча (43 - 46 см) при женските.
Недостатъци: Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за
недостатък и сериозността, с която следва да се разглежда трябва да бъде в точно
съотношение със степента му и неговото въздействие върху здравето и
благосъстоянието на кучето.
* Непигментирана носна гъба.
* Прогнатия (издадена долна челюст) и еногнатия (долна челюст, по-къса от горната).
* Светли очи.
* Розови клепачи.
* Твърде дълга или зле поставена опашка.
Всяко куче, показващо ясно физически или поведенчески аномалии, трябва да бъде
дисквалифицирано.
N.B. : Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в
семенната торбичка.
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