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ÜLDMULJE: 
Ameerika staffordshire’i terjer peab jätma oma suuruse 
kohta väga jõulise mulje; hea ehitusega koer, lihaseline, 
kuid liikuv ja graatsiline, ülimalt tähelepanelik ümbruse 
suhtes. Ta peab olema väliselt jässakas, mitte pikajalgne 
ega võidujooksja-tüüpi. Tema julgus on muutunud 
vanasõnaks. 
 
PEA: 
Keskmise pikkusega, tervenisti sügav. 
 
PEAPIIRKOND: 
 
Kolju: lai. 
Üleminek laubalt koonule: selgelt eristuv. 
 
NÄOPIIRKOND: 
 
Nina: kindlasti must. 
Koon: keskmise pikkusega, ülevalt ümardunud ja langeb 
järsult allpool silmi. 
Mokad: liibuvad ja ühtlased, pole lõdvad. 
Lõuad/hambad: hästi piiritletud. Alalõualuu on tugev ja 
peab omama haardejõudu. Ülemised hambad peavad 
eest alumisi väljaspoolt tihedalt katma. 
Põsed: väga esiletungivad põselihased. 
Silmad: tumedad,ümarad, asetunud teineteisest kaugele 
ja madalale koljusse. Laud ei tohi olla roosad. 
Kõrvad: kõrge asetusega. Kupeeritud või mitte, 
eelistatakse viimast. Kupeerimata kõrvad peavad olema 
lühikesed ja need peavad seisma roosikujuliselt püsti või 
poolpüsti. Täielikult lontis kõrva tuleb karistada. 
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KAEL: 
Raske, pisut kaardunud, kitseneb õlgadelt kolju suunas. 
Nahk ei tohi olla lõtv. Keskmise pikkusega. 
 
KERE: 
 
Seljajoon: selg suhteliselt lühike. Kergelt laskuv turjast 
tagaosa suunas ja sujuva lühikese langusega sabajuure 
suunas. 
Nimme(lanne): kergelt ülespoole. 
Rindkere: sügav ja lai. Roided on hästi kaardunud, 
ligistikku, tagant sügavad. 
 
 
SABA: 
Suurusega võrreldes lühike, madala asetusega, kitseneb 
peene otsani; ei ole rõngas ega kaardunud selja kohale. Ei 
kupeerita. 
 
 
JÄSEMED: 
 
ESIJÄSEMED:  
sirged, tugeva luustikuga 
Õlad: tugevad ja lihaselised, laiade ja langevate 
abaluudega. 
Kämmal: sirge. 
 
TAGAJÄSEMED:  
hästi lihaselised. 
Kannad: madala asetusega, ei pöördu sisse-ega 
väljapoole. 
Käpad: mõõduka suurusega, hästi kaardunud ja 
kompaktsed. 
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LIIKUMINE:  
Vetruv, ilma kiikumise või küliskäiguta. 
 
KARVKATE: 
Karv: lühike, tihedasti liibuv, katsudes jäik, läikiv. 
Värvus: mistahes värvus, olgu ühe- või mitmevärviline või 
laiguline. Ei soosita koeri, kes on enam kui 80% valged, 
musti kõrbpiirdega ja maksavärvi. 
 
 
SUURUS: 
Suurus ja kaal peavad olema proportsioonis. Eelistatakse 
isaseid turjakõrgusega 18-19 tolli (46-48 cm) ja emaseid 
17-18 tolli (43-46 cm). 
 
 
VEAD:  
Igasuguseid kõrvalekaldeid nimetatud punktidest tuleb 
pidada veaks. Vea tõsiduse hindamisel tuleb arvestada 
kõrvalekalde ulatust. 
�� Roosa või maksakarva nina (nn Dudley nina). 
�� Üle- või alahambumine. 
�� Heledad silmad. 
�� Roosad laud. 
�� Liiga pikk või halvasti hoitud saba. 

 
NB: isastel koertel peavad kaks nähtavalt normaalset 
munandit olema täielikult laskunud munandikotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlke korrektor  Rita Valdna-Pruel 
inglisekeelsest standardist, 
heaks kiidetud EKL juhatuses 6.veebruaril 2003 protokoll nr 1 


