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FEDERATION CYNOLOGIQUE 
INTERNATIONAL 

F.C.I. 

A Pannon Terrier Egyesület 
által rendezett 

Pannon Cup & Sweepstakes 
klubrendezvényét 

2020 október 3. 
 

Online katalógus : 
http://pannonterrier.hu/index.php?link=catalog&m=63 

A katalógus összeállításáért és a kiállítás rendezéséért felelős: 
PANNON TERRIER EGYESÜLET 

A katalógusban szereplő mindennemű adatot kizárólag kynológiai célra 
lehet felhasználni. Minden ezen kívüli adatfelhasználáshoz a Pannon 

Terrier Egyesület és a MEOE Szövetség nem járult hozzá. 

Figyelem! 
A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a 
kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek 
veszélyeztetik tesi épségét, egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát 
autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. 
Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való 
kitiltást vonja maga után. 
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Pannon Terrier Egyesület 
 Pannon Terrier Association 

Elnök /President: 
Korózs András 

Alapítva/Founded: 2016 

H-3396 Kerecsend, Fácános Tanya 1. 
Adószám: 18788626-1-10 

Bankszámlaszám: 10300002-10669930-49020010 

Elérhetőségek/Contact: 

www.pannonterrier.com 
https://www.facebook.com/pannonterrier/ 

Mobil: +36/70-616-33-12 
pannonterrier@gmail.com 
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Kedves Kiállítóink – Bully rajongók! 

Köszönjük nektek a rengeteg nevezést és a számos pozitív visszajelzést a 
Pannon Cup & Sweepstakes 2020. kiállítással kapcsolatban! 

Kellemes időtöltést és szép eredményeket kívánunk! 

Dear Exhibitors – Bully fans ! 

We warmly welcome you at the Pannon Cup & Sweepstakes Show 2020, 
thank you so much your great entry numbers and nice comments! 

We wish you a successful and great day! 

Fő szponzorunk / Main sponsor: 
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Pannon Specialty 2020 Felajánlások 

Köszönet a rengeteg felajánlásért kiállító és tenyésztő társainknak, az ajándékok 
sora végtelen melyet a Facebookon láthattatok, és ma a kiállításon élőben 
megcsodálhattok. 

Köszönet a főszponzornak a Panzi-Pet Kft-nek, aki a Julius K9 Petfood 
termékeivel járul hozzá a kiállításunk sikeréhez és a kiállítóink elégedettségéhez!  

Köszönjük a MEOE Szövetségnek, Korózs Andrásnak a MEOE Szövetség és a 
Pannon Terrier Egyesület elnökének a rendkívüli anyagi és erkölcsi támogatást. 
Köszönöm Hideg Aliz munkáját a korábbi kiállítási anyagok elkészítéséért az 
egyesület részére átadásáért. 

Köszönet a díjak elkészítőinek, akik éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy időben 
kész legyenek a serlegekkel, díjakkal: Emanuel Pop, Lukacs Kecskes Emese, 
Tóth Mónika és Füleczki Sándor és a Sport Trófea Kft ! 

Mindenkinek eredményes és élményekben gazdag hétvégét kívánok, jövőre újra 
találkozunk! 

Tibay Norbert 

Pannon Cup 2019 - Donations 

Thanks to all our exhibitors and breeders for the donations and gifts, -the numbers 
are endless- which you could see on Facebook and admire at the show live. 

Thanks to the main sponsor Panzi-Pet Kft who contributes to the success of our 
exhibition and the satisfaction of our exhibitors with Julius K9 Petfood products! 

We thank the Hungarian Kennel Club, András Korózs, the President of the 
Hungarian Kennel Club and the Pannon Terrier Association for the extraordinary 
financial and moral support. Thank you to Aliz Hideg for her tremendous work in 
enabling our before show, without your files it won’t be possible. 

Thank you to the prize creators who work around the clock to be ready with the 
trophies and prizes: Emanuel Pop, Mesi Lukács Kecskés, Tóth Mónia and Sándor 
Füleczki and Sport Trófea Kft.  

For all of you, hope you have a successful and eventful weekend with us, see you 
next year! 

Norbert Tibay 
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Bírói lista - Judge list: 

Pannon Cup = CACIB Show: Pannon Sweepstakes :  
Angol Staffordshire Bullterrier  - Korózs Gábor Dr.Csikós Csaba(Devils And Fairies) 
Amerikai Staffordshire Terrier – Korózs Gábor Boros Zoltán(Old Backwoods) 
Angol Bullterrier,Miniatűr Bullterrier –  Dr. Sirkó Éva  Bartos Péter(Vopbull) 

A kiállítás programja: 

07:00  Kapunyítás 

 

09:00 Regisztráció – Registration , Startszámok emailen küldve a 
visszaigazolással , azokat kérlek nyomtassátok és hozzátok magatokkal ! 
 

10:00 Ünnepélyes megnyitó – Opening ceremony 

 

10:15 Pannon Cup=CACIB 2020 kiállítás bírálata – judgement  

9. kör – 9. ring Staffordshire bullterrier,  

 Amerikai Staffordshire Terrier  - bírál: Korózs Gábor 

10. kör – 10. ring Bullterrier 

 Miniatűr Bullterrier- bírál: Dr. Sirkó Éva 

 

13:00 Pannon Sweepstakes  kiállítás bírálata – judgement  

9. kör – 9. ring Amerikai Staffordshire Terrier  - bírál: Boros Zoltán 

10. kör – 10. ring Bullterrier 

 Miniatűr Bullterrier- bírál: Bartos Péter 

12.kör– 12. ring Staffordshire Bullterrier – bírál: Dr. Csikós Csaba 

 

15:00 Pannon Tombola 

 

15:30 2xBest in Show Program (előreláthatólag – expected) 
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Pannon Sweepstakes Best in show Program : 

1, Legszebb Minor Puppy – Dr. Csikós Csaba ( a 4 fajta legszebb Minor 
puppyjából választjuk) 
 
2, Legszebb Kölyök – Bartos Péter ( a 4 fajta legszebb kölyök kutyájából 
választjuk) 
 
3, Legszebb Veterán – Boros Zoltán ( a 4 fajta legszebb Veterán 
kutyájából választjuk) 
 
4, Legszebb Tenyésztői győztes – a három bíró együttesen ( a 4 fajta 
legszebb Tenyésztői osztály győztes kutyájából választjuk) 
 
5, Best in Show  - a három bíró együttesen ( a 4 fajta legszebb kutyájából 
választjuk) 
 
A győztesek ne menjenek el , mert a Pannon Cup Bis után lesz Super best 

in show az összes best in show címet elért kutyának 

Pannon Cup Best in show Program : 

1, Gyerek- kutyapár  - Dr Sirkó Éva 
2, Legszebb Minor Puppy – Korózs Gábor 
3, Legszebb Kölyök – Dr.Sirkó Éva 
4, Legszebb Veterán – Korózs Gábor  
5, Legszebb fiatal kutya – Korózs Gábor 
6 ,Legszebb kutya - Best in Show – Dr. Sirkó Éva 
 

Pannon Super Best in Show : Korózs András  

 ( A Super Best in Showba mind két best in show kategória győzteseit 
várjuk !!!)  
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Pannon Cup Show : 

Nevezhető: Amerikai Staffordshire Terrier , Angol Staffordshire Bullterrier, 
Angol Bullterrier és Angol Miniature Bullterrier 

Bírálati osztályok: 

Minor Puppy: 3-6 hónapos korig  Nyílt: 15 hónapos kortól 
Puppy: 6-9 hónapos korig   Champion:15 hónapos kortól   
Fiatal: 9-18 hónapos korig   Veterán: 8 éves kortól 
Növendék: 15-24 hónapos korig   

Bírálatok során kiadható  címeink : 
 
Minor puppy győztes = Minor Puppy klubgyőztes 

Kölyök győztes = Kölyök Klubgyőztes 

Fiatal győztes , HPJ = Fiatal Klubgyőztes 

Növendék - Nyílt - Champion osztálygyőztesek közül ( akik CAC címet kapnak ) 
- CACIB = Klubgyőztes választás, utána ResCACIB választás. 

Veterán győztes = Veterán Klubgyőztes 

 
Ezt követően fajtagyőztes választás a következő kutyákból: 
Fiatal Klubgyőztes kan, Felnőtt klubgyőztes kan, Veterán klubgyőztes kan , Fiatal 
Klubgyőztes szuka, Felnőtt klubgyőztes szuka, Veterán klubgyőztes szuka. 
 
Fajtagyőztes választást követően: 
Legszebb ellenkező nemű kutya választása a kanok vagy a szukák közül , attól 
függően, hogy a fajtagyőztes kan vagy szuka volt 
 
Majd legszebb fiatal, és legszebb veterán kutya választás. 
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Pannon Sweepstakes Show : 

Nevezhető: Amerikai Staffordshire Terrier , Angol Staffordshire Bullterrier, 
Angol Bullterrier és Angol Miniature Bullterrier 

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 
Növendék 15-24 hónapos korig  Veterán 8 éves kortól 
 

Figyelem ennél a kiállításnál nem adunk ki FCI címeket!!! 
 
A bíró 1-4 ig sorol , leíró bírálattal, az összes osztály bírálatát követően 
visszahívjuk előbb az összes kan osztálygyőztest, amelyből választ 1 kant , majd 
az összes szuka osztálygyőztest , melyből választ egy szukát . A két győztes kutya 
közül kiválasztja a BOB és BOS Sweepstakes kutyát. Ez azt jelenti hogy ebben a 
versenyben a Minor puppy vagy akár a veterán kutya is lehet fajtagyőztes. 
Ezt követően visszahívjuk a minor puppikat a legszebb címért, a kölyköket a 
legszebb címért és a veteránokat a legszebb veterán címért. Visszahívjuk a 
Tenyésztői osztálygyőzteseit a legszebb tenyésztői címért is. 

 

 

2019-től speciális osztályok a kiállításon! 

Pannon Breeder osztály ( Pannon Tenyésztői 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 tkv-es 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, 1-4 helyezésig díjazzuk őket, az első CAC a 
második RCAC címet kaphat. Az osztálygyőztes részt vesz a klubgyőztes 
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.  
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