
 

Kiállítási információk - Pannon Terrier Cup 2019 – Premium List 

 

Nevezési határidők: 

1. 2019. október 8.                2. 2019. október 28. 

Nevezési díjak Pannon Cup:  

1. határidő: 1.kutya: 4000 Ft további kutyák:3500 Ft Bébi,kölyök,veterán: 2500Ft 
2. határidő: 1.kutya: 6000 Ft további kutyák:4500 Ft Bébi,kölyök,veterán: 3000Ft 

Kutyapár, tenyészcsoport, fiatal felvezető a helyszínen: 2000Ft 

Aki az második határidőig befizeti a 2020. évre szóló Pannon Terrier tagsági díjat 
annak az 1. kutya nevezése ingyenes! 

Nevezési díjak Pannon Sweeptakes Show: 

1. határidő: 1.kutya: 3000 Ft további kutyák:3000 Ft  
2. határidő: 1.kutya: 3000 Ft további kutyák:3000 Ft 

 

Minden 2019-2020 évi pannon terrier tagsággal rendelkező nevezőnek az első kutya 
ingyenes ! 

Nevezési díjak Pannon Bullterrier Trophy:  

1. határidő: 1.kutya: 3000 Ft további kutyák:3000 Ft  
2. határidő: 1.kutya: 3000 Ft további kutyák:3000 Ft 

Minden 2019-2020 évi pannon terrier tagsággal rendelkező nevezőnek az első kutya 
ingyenes ! 

Speciális, kedvezményes nevezést csak emailen vagy postán tudunk elfogadni, az így 
nevezett kutyák nem számítanak 1.kutyának, a kupon felhasználható a Pannon 
Cupára, a Pannon Sweeptakes Showra, vagy akár a Pannon Bullterrier Tropyra is. 
 
Nevezési módok: 

Online nevezés – nevezes.dogshow.hu  

Postai nevezési -  Pannon Terrier Egyesület , MEOESZ székház 1194 Budapest , Hofherr 
Albert 42 

Emailes nevezés: pannonterrier@gmail.com 

Személyes nevezés: MEOESZ székház 1194 Budapest , Hofherr A. 42 

Banki adatok: 

Pannon Terrier Egyesület: MKB Bank 10300002-10669930-49020010 , Swift code: 
MKKBHUHB , IBAN : HU98 1030 0002 1066 9930 4902 0010 

  



 

Bíró lista: 

Pannon Cup Show: 

Amerikai Stafforshire Terrier – Ms. Patricia Anne Keenan (USA) 

Angol Staffordshire Bullterrier  - Mr. Lukasz Kozlarek (PL) 

Angol Bullterrier és Miniature Bullterrier – Mr. Lukasz Kozlarek (PL) 

Pannon Sweepstakes Show: 

Amerikai Stafforshire Terrier – Mrs. Federica Lievore Giudice (IT) 

Angol Staffordshire Bullterrier  - Mrs. Federica Lievore Giudice (IT) 

Pannon Bullterrier Trophy Show: 

Angol Bullterrier és Miniature Bullterrier – Mr. Piergiorgio Lievore (IT) 

 

Bírólista a cacib és champion kiállításra itt található:   

http://championshow.hu/index.php?link=birolista_chch&m=410 

 

A kiállítás program beosztása: 

7:00 – Kapunyitás 

08:00-09:00 Regisztráció  

09:00-11:30 Hobby kutya nevezés 

09:00-11:00 Pannon Sweeptakes Show 

09:00-11:00 Pannon Bullterrier Trophy Show(1. a Standard Bullterrier majd 2. a Miniature 
Bullterier) 

11:00-12:00 Ebédszünet, Seminárium, tenyészszemle és gyermek programok 

12:00-17:00 Pannon Cup Show  

17:30-          Best in Show Program 

A kiállítás közben és utána közös ital-étel fogyasztás, az Expo területén  

Parkolási , belépési díjak lehetőségek: 

Belépőjegyek: 

Diák, Nyugdíjas: 900 Ft / nap 

Felnőtt: 1500 Ft / nap 

 

A kiállítás helyszíne: Hungexpo 1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.) 
https://goo.gl/maps/aoMeRkv2DBiScgmz5 

  



A kiállítás programjairól: 

Pannon Sweepstakes Show - fiatal kutyák versenye – bírálatról 
( nevezhető : Amerikai Staffordshire Terrier , Angol Staffordshire Bullterrier) 

A sweepstakes vagy fiatal kutyák versenye hagyományosan a nagyobb klubkiállítások kisérő 
programja az egyesült államokban és egyes európai országokban, FCI cím kiadás nélkül. A 
lényegét tekintve egy tenyésztői szemléletű bírálat folyik a szokásos FCI kiállítás metodikája 
alatt, más osztályokkal és más cím kiadásokkal, itt is küllem, karakter és mozgás vizsgálat 
folyik. Jellemzően a fajtában elismert, de FCI vagy AKC bírói jogosítvánnyal nem rendelkező 
neves tenyésztőket hívnak meg a rendezők akik véleménye a felvezetett kutyákról sokakat 
érdekelhet, és egy újabb cím megszerzése mellett még több szakmaiság is megjelenhet a 
bírálat során.  

Bírálati osztályok:   

Sweepstakes: Veterán Sweepstakes : 

3-6 hónapos korig 7-9 éves korig 

6-9 hónapos korig 9-12 éves korig 

9-12 hónapos korig 12 éves kor felett 

12-15 hónapos korig 

15-24 hónapos korig 

 Bírálat menete: 

A fajtát osztályonként és nemenként külön bírálja el az erre felkért személy, az osztályban 
leíró bírálat nélkül , hangos indoklással dönt és 1-2 helyezettet hirdet. Az osztály győzteseket 
visszahívja és legszebb kant,szukát választ. A legszebb kan és szuka díja a Best of 
Sweepstakes és a Best of opposite Sweepstakes kutyát. 

Ezt követően ugyan így lebírálja a Veterán osztályokat, 1-2 helyezettet sorol, majd az 
osztálygyőztesekből legszebb kant és legszebb szukát választ. A kan és a szuka közül pedig 
kiadja a Best of Veteran Sweeptakes és a Best of Opposite Veteran Sweeptakes címeket. 

A bírálatokat a klubkiállítás előtt végezzük, a klubkiállítás bírói nem tartózkodnak ezalatt a 
kiállítási területen, hogy ne befolyásolja őket ennek a kiállításnak a bírálata.  

A nevezésről: 

A kiállításra minden FCI által elfogadott származási lappal rendelkező fajtatiszta kutyát lehet 
nevezni a korábban felsorolt osztályokba, az osztályokba sorolás a kutyák életkora alapján 
történik, az életkor megállapításánál pedig a kiállítást napját vesszük figyelembe. Példaként 
3-6 hónapos korú kutyának a szeptember 23-ai kiállításon az tekinthető aki március 23. és 
június 23. között született. 

A nevezés mellé származási lapot, kitöltött nevezési lapot, befizetés igazolást, szövetségi 
kártyát kell csatolni ( természetesen minden klub által kibocsátott szövetségi kártyát 
elfogadunk ).Természetesen aki a klubkiállításra nevez az is nevezhet erre a versenyre, és 
lehet csak erre versenyre nevezni, vagy csak a klubkiállításra. Nevezési díj 3000 Ft. 

Nevezési lap letölthető : http://www.pannonterrier.hu/index.php?link=nevezesi_lapok&m=44 

A nevezéseket emailben lehet elküldeni a pannonterrier@gmail.com , vagy postán a MEOE 
Szövetség címére : 1194 Budapest, Hofherr Albert u 42, a megadott nevezési határidőkön 
belül. 



Pannon Bullterrier Trophy Show – bullterrierek speciális versenye – bírálatról 
( nevezhető : Angol Bullterrier, Angol Miniature Bullterrier) 

A trophy kiállítás egy a bullterrier fajtában elfogadott és elengedhetetlen eleme a speciál 
kiállításoknak. A világ minden nagyobb rendezvényén a klubkiállítás előtt vagy után 
tartananak Trophy kiállítást, nevezéses vagy meghívásos alapon. Hollandiában a 
Nemzetközi Bullterrier napon országok közötti csapatversenyt tartanak belőle. A lényegét 
tekintve egy tenyésztői szemléletű bírálat folyik FCI cím kiadás nélkül, más osztályokkal és 
más cím kiadásokkal, itt is küllem, karakter és mozgás vizsgálat folyik. Jellemzően a fajtában 
elismert, de FCI vagy AKC bírói jogosítvánnyal nem rendelkező neves tenyésztőket hívnak 
meg a rendezők akik véleménye a felvezetett kutyákról sokakat érdekelhet, és egy újabb cím 
megszerzése mellett még több szakmaiság is megjelenhet a bírálat során.  

Bírálati osztályok:   

Kanok: Szukák: 

9 hónapnál idősebb fehér kan 9 hónapnál idősebb fehér szuka 

9 hónapnál idősebb színes kan 9 hónapnál idősebb színes szuka 

 Bírálat menete: 

A fajtát színenként és nemenként külön bírálja el az erre felkért személy, az osztályban leíró 
bírálat nélkül , hangos indoklással dönt és 1-2 helyezettet hirdet. Az osztály győzteseket 
visszahívja és legszebb kant,szukát választ. A legszebb kan és szuka díja a Trophy győztes 
kan és a Trophy győztes szuka cím. 

A bírálatokat a klubkiállítás előtt végezzük, a klubkiállítás bírói nem tartózkodnak ezalatt a 
kiállítási területen, hogy ne befolyásolja őket ennek a kiállításnak a bírálata.  

A nevezésről: 

A kiállításra minden FCI által elfogadott származási lappal rendelkező fajtatiszta kutyát lehet 
nevezni a korábban felsorolt osztályokba, az osztályokba sorolás a kutyák életkora alapján 
történik, az életkor megállapításánál pedig a kiállítást napját vesszük figyelembe. Példaként 
9 hónapos korú kutyának a szeptember 23-ai kiállításon az tekinthető aki 2017.január 23-án 
vagy előtte született. 

A nevezés mellé származási lapot, kitöltött nevezési lapot, befizetés igazolást, szövetségi 
kártyát kell csatolni ( természetesen minden klub által kibocsátott szövetségi kártyát 
elfogadunk ).Természetesen aki a klubkiállításra nevez az is nevezhet erre a versenyre, és 
lehet csak erre versenyre nevezni, vagy csak a klubkiállításra. Nevezési díj 3000 Ft. 

Nevezési lap letölthető : http://www.pannonterrier.hu/index.php?link=nevezesi_lapok&m=44 

A nevezéseket emailben lehet elküldeni a pannonterrier@gmail.com , vagy postán a MEOE 
Szövetség címére : 1194 Budapest, Hofherr Albert u 42, a megadott nevezési határidőkön 
belül. 

 

  



2019 – től Speciális osztályok a kiállításon ! 

 

Pannon Tourist ( Turista osztály ) Pannon Breeder ( tenyésztői osztály ) 
( nevezhető : minden tkves vagy tkv nélküli Amstaff, SBT, Bullterrier ) 

 

2019 november 30.- án első alkalommal kerül bevezetésre a Pannon Cup kiállítás keretein 
belül a Turista ( Pannon Tourist ) és a tenyésztői osztály ( Pannon Breeder ) . 

A Pannon Tourist osztály : 

Nevezhető minden tkves de nem tenyészthető, vagy tenyésztésre nem javasolt  bull típusú 
kutya ( például foghibás, színhibás, természetesen a kutyának egészségesnek kell lennie), 
életkor megkötés nélkül( 3 hónapos kortól 20 éves korig), kan és szuka. A kutyákat az adott 
fajta bírálata közben kan és szukára megosztva külön bíráljuk el, leíró bírálattal, oklevéllel és 
1-4 helyezésig rozettákkal díjazzuk őket. A fajtagyőztest választásnál nem kerülnek 
elbírálásra , de a best in showban mind a kan mind pedig a szuka versenyez a legszebb 
Tourist kutya címért 1-2 sorolással. 

 

Pannon Breeder osztály : 

Legfontosabb kritérium, hogy ebbe az osztályba csak olyan kutya nevezhető, akinek a 
törzskönyvén lévő hivatalos tenyésztője fogja bemutatni a kutyát. Nem lehet a kutyát sem az 
egyedi bírálatra sem, pedig a további összevetésekre felvezetővel, tenyésztőn kívüli más 
személlyel bevezetni. 

Nevezhető minden tkves Bull típusú kutya, megkötés nélkül( 15 hónapos kortól 20 éves 
korig), kan és szuka. A kutyákat az adott fajta bírálata közben kan és szukára megosztva 
külön bíráljuk el, leíró bírálattal, oklevéllel és 1-4 helyezésig rozettákkal díjazzuk őket, az 
első  CAC a második RCAC címet kaphat.  Az osztály győztes részt vesz a klub győztes 
választásnál, a kan és szuka győztes közül pedig legszebb Pannon Breeder győztest 
hirdetünk, a fajtagyőztest választás előtt. A Pannon Breeder győztes kutya ( a kan vagy a 
szuka ) részt vesz a best in show ban a Pannon Breeder BIS címért 1-2 helyért. 

  



Pannon Cup Show – a nap versenye – bírálatról 
( nevezhető : Amerikai Staffordshire Terrier , Angol Staffordshire Bullterrier, Angol Bullterrier 
és Angol Miniature Bullterrier) 

A Pannon Cup Show-t egy korábbi híres, éveken keresztül meghatározó terrier speciál show 
a szerbiai Pannon Terrier Show ihlette, melyet több éven keresztül nagy sikerrel és 
rekordszámú nevezésekkel, továbbá több ország minőségi állományának felvonultatásával 
rendeztek meg. Sajnos mára ez a szerb kiállítás értékét és súlyát vesztette a szervező 
személyek és a helyszín változása miatt. Pannon szó magyar vonatkozású használata 
sosem volt megkérdőjelezhető, ezért a Pannon Cup Show megrendezésével szeretnénk a 
korábbi - méltán meghatározó jelentőségű - Pannon Terrier Show nyomdokába lépni és 
bízunk abban, hogy az Egyesületünk által szervezett kiállítás értékes a kiállítók számára 
presztízs jelentőségűvé növi ki magát. Ennek érdekében az általunk gondozott négy fajta 
vonatkozásában neves külföldi aktív tenyésztő bírókat hívtunk meg (egy bíró kivételével 
valamennyien az adott fajta „standard adó” országából érkeznek). A bírókat az aktív tagság 
január-február folyamán nyílt szavazás keretében választotta ki. További érdekesség, hogy a 
megszokott reguláris FCI címeken túl egyéb programpontok is vannak és egyedi eddig a 
magyarországi rendezvényeken nem használt címek/díjak is kiadásra kerülnek.     

Bírálati osztályok:   

Minor Puppy 3-6 hónapos korig Nyílt 15 hónapos kortól 

Puppy 6-9 hónapos korig Tenyésztő 15 hónapos kortól   

Fiatal 9-18 hónapos korig Champion 15 hónapos kortól 

Turista 3 hónapos kortól ( FCI cím nélkül) Veterán 8 éves kortól 

Növendék 15-24 hónapos korig  

 Bírálat menete: 

A fajtát osztályonként és nemenként külön bírálja el az erre felkért személy, az osztályban 
leíró bírálattal dönt és 1-4 helyezettet hirdet ( HPJ,CAC,RCAC minősítésekkel). Fiatal 
osztálygyőztesek, ha kitűnő minősítést kapnak akkor Fiatal Pannon Cup – Klubgyőztes címet 
érnek el. A felnőtt osztálygyőztesek közül, nemenként (Növendék, Nyílt, Tenyésztő, 
Champion) kiválasztjuk felnőtt Pannon Cup – kutyákat, nemenként. Veterán 
osztálygyőztesek, ha kitűnő minősítést kapnak akkor Veterán Pannon Cup – Klubgyőztes 
címet érnek el. A tenyésztő osztálygyőztesek közül kiválasztjuk a legszebbet és azt küldjük a 
best in showba. A fiatal és veterán klubgyőztesek közül kiválasztjuk legszebb fiatalt illetve 
legszebb veteránt, és annak győztese részt vehet a best in show programban. A minor 
puppy és kölyök osztálygyőztesei közül nem választ legszebb minor vagy legszebb kölyök 
kutyát, mind a kettő mehet a best in show programba. 

A fajtagyőztes választás előtt lesz fajtákra jellemző speciális címek kiadás a következő 
szerint: 

1, Amerikai Stafforshire Terrier esetén: 

Legszebb vágatlan fülű kutya – a bírálatok során osztályonként legjobb helyezést elért 
vágatlan fülű kutyákat nemenként visszahívjuk, majd a bíró kiválasztja a legszebb vágatlan 
fülű kutyát. 

Legjobb mozgás – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos ( nevezési létszám 
20 % - a ) kártyát kap , melyet azok között a kutyák között oszt ki akiket visszavár erre a 
versenyre, és úgy ítéli meg, hogy ezek lehetnek a legjobb mozgású kutyák 

Legjobb felvezető – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos kártyát kap, melyet 
a legjobb felvezetők között oszt ki és visszavár erre a versenyre, ahol egy felvezetőt választ 
legjobbnak. 



2, Angol Staffordshire Bullterrier esetén: 

Legszebb fejű kutya – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos ( nevezési 
létszám 20 % - a ) kártyát kap , melyet azok között a kutyák között oszt ki akiket visszavár 
erre a versenyre, és úgy ítéli meg, hogy ezek lehetnek a legjobb fejű kutyák 

Legjobb mozgás – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos ( nevezési létszám 
20 % - a ) kártyát kap , melyet azok között a kutyák között oszt ki akiket visszavár erre a 
versenyre, és úgy ítéli meg, hogy ezek lehetnek a legjobb mozgású kutyák 

Legjobb felvezető – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos kártyát kap, melyet 
a legjobb felvezetők között oszt ki és visszavár erre a versenyre, ahol egy felvezetőt választ 
legjobbnak. 

3, Angol Bullterrier és Miniature Bullterrier:  

Legszebb fejű kutya – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos ( nevezési 
létszám 20 % - a ) kártyát kap , melyet azok között a kutyák között oszt ki akiket visszavár 
erre a versenyre, és úgy ítéli meg, hogy ezek lehetnek a legjobb fejű kutyák 

Legjobb mozgás – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos ( nevezési létszám 
20 % - a ) kártyát kap , melyet azok között a kutyák között oszt ki akiket visszavár erre a 
versenyre, és úgy ítéli meg, hogy ezek lehetnek a legjobb mozgású kutyák 

Legjobb felvezető – a bíró a bírálat előtt a nevezési létszámmal arányos kártyát kap, melyet 
a legjobb felvezetők között oszt ki és visszavár erre a versenyre, ahol egy felvezetőt választ 
legjobbnak. 

A speciális programokat, díjakat a fajtabíró bírálja. A speciális programok után a bíró 
visszahívja a fiatal klubgyőzteseket, a felnőtt klubgyőzteseket és a veterán klubgyőzteseket. 
A lehetőség szerint 6 kutyából választ fajtagyőztest, Best of Breed, és legszebb ellenkező 
nemű kutyát – Best of Opposite Sex. 

A nevezésről: 

A kiállításra minden FCI által elfogadott származási lappal rendelkező fajtatiszta kutyát lehet 
nevezni a korábban felsorolt osztályokba, az osztályokba sorolás a kutyák életkora alapján 
történik, az életkor megállapításánál pedig a kiállítást napját vesszük figyelembe. . 

A nevezés mellé származási lapot, kitöltött nevezési lapot, befizetés igazolást, szövetségi 
kártyát kell csatolni ( természetesen minden klub által kibocsátott szövetségi kártyát 
elfogadunk ).Természetesen aki a klubkiállításra nevez az is nevezhet erre a többi 
versenyre, és lehet csak a speciál versenyekre ( sweeptakes, trophy) nevezni, vagy csak a 
klubkiállításra.  

Nevezési lap letölthető : http://www.pannonterrier.hu/index.php?link=nevezesi_lapok&m=44 

  



A kiállítás elérhető címeiről, díjairól: 

 

A kiállítás fő támogatója a Panzi Pet kft a tőlük megszokott bőséges és nagyvonalú 
ajándékokon kívül, sok-sok felajánlás érkezett részünkre, melyről folyamatosan tájékoztatunk 
titeket. 

Pannon Sweeptakes Show: 

- Osztályonként , nemenként 1-2 helyezés : Rozetta és oklevél 
- Best of Sweepstakes : Rozetta, serleg 
- Best of Opposite Sex Sweeptakes : Rozetta, serleg 

Pannon Bullterrier Trophy Show: 

- Osztályonként , nemenként 1-2 helyezés : Rozetta és oklevél 
- Trophy győztes kan : Rozetta, egyedi ajándék 
- Trophy győztes szuka: Rozetta, egyedi ajándék 

Pannon Cup Show: 

- Osztályonként , nemenként 1-4 helyezés : Rozetta és oklevél 
- Legszebb vágatlan fülű amstaff – vágatlan fülű amstaff szobor 
- Legszebb fejű staffordshire bullterrier – egyedi ajándék 
- Legszebb fejű bullterrier – egyedi ajándék 
- Legszebb mozgás mind a 4 fajtában – egyedi ajándék 
- Legjobb handler mind a 4 fajtában– egyedi ajándék 
- fiatal klubgyőztes : serleg 
- felnőtt klubgyőztes: serleg 
- veterán klubgyőztes: serleg 
- Fajtagyőztes : Rozetta 
- BOS: Rozetta 

Best in Show program díjai: 

A best in Show programot hagyományosan a rendezvényre látogató meghívott FCI terrierer 
bírók fogják bírálni, kivéve a Best in Show címet, melyet a 3 fajtabíró közösen választja ki. 

Junior handler :  1 – 2 helyezés - ajándék csomag 

Legszebb minor puppy ( a négy fajtából nemenként a legjobbak ) : 1-2 helyezés -  serleg 

Legszebb kölyök : ( a négy fajtából nemenként a legjobbak ) : 1-2 helyezés -  serleg 

Legszebb veterán: ( a négy fajtából nemenként a legjobbak ) : 1-2 helyezés -  serleg 

Legszebb kutyapár : 1-2 helyezés – serleg 

Legszebb tenyészcsoport : 1-2 helyezés – serleg 

Legszebb tenyésztői kutya : 1-2 helyezés – serleg 

Legszebb turista kutya: 1-2 helyezés – serleg 

Legszebb fiatal: 1-2 helyezés – serleg 

A kiállítás legszebb kutyája a Best in Show: 1-2 helyezés – serleg 

 

 

Mindenkit szerettel várunk és sok sikert kívánunk , Pannon Terrier Egyesület 


