
 

 

 

 

Kiállításon kívül elnyerhető címek 
 

 

Hungária Junior Champion – HJCH 

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között Magyarországon a Szövetség részére engedélyezett, illetve a 

Mastaff Egyesület által rendezett tenyészminősítést adó rendezvényen megszerzett 3 db HPJ cím elérésére 

legalább 2 különböző bírótól, amelyek közül egyet legalább a MASTAFF Egyesület saját rendezésű kiállításán 

kell elérni.  A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a Champion osztályba történő nevezéshez, a 

Champion kiállításon azonban ennek a címnek birtokában már lehet nevezni a kutyát. Egy eredmény csak 

egyszer használható fel. 

 

 

Hungária Champion – HCH 

Teljesítésének feltétele - Magyarországon a Szövetség részére engedélyezett illetve a Mastaff Egyesület által 

rendezett tenyészminősítést adó rendezvényen megszerzett Növendék, Nyílt, Chamion osztályban elért négy 

CAC cím, három különböző bírótól, amelyek közül az egyiket a MASTAFF Egyesület saját kiállításán kell 

megszerezni. A MASTAFF Egyesület által kért eredmény: minimum osztály győztes. Az első és az utolsó CAC 

cím között egy évnek el kell telnie. Egy eredmény csak egyszer használható fel.  

 

 

Babérkoszorús Hungária Champion – Bk.HCH 

Teljesítésének feltétele - a Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a Szövetség részére 

engedélyezett és a MASTAFF Egyesület által rendezett tenyészminősítést adó rendezvényen Champion 

osztályban elért három fajta győztes cím megszerzése után igényelhető. A fajta győztes címek három külöbőző 

bíró bírálata alapján, időkikötés nélkül számítanak a Bk. HCH címbe. Egy eredmény csak egyszer használható 

fel. 

 

 

Veterán Champion – VCH 

Teljesítésének feltétele - Magyarországon a Szövetség és az Egyesület által rendezett kiállításokon az 

Érett osztályban elért három CAC cím, kettő különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem 

jogosít a Champion osztályba történő nevezéshez, a Champion kiállításon azonban ennek a címnek 

birtokában már lehet nevezni a kutyát. Egy eredmény csak egyszer használható fel. 

 



 

 

Klub Champion- Cl.HCh 

MASTAFF Egyesület által szervezett kiállításokon 3 osztálygyőztes cím elnyerése, idő- és bíró korlát nélkül. 

 

 

 

A Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület minden évben pontversenyt 

hirdet tagjai számára. 

A pontverseny célja, hogy az ott legjobban szereplő kutyát, mint az egyesület delegáltját, segítséget nyújtsunk 

eljutni valamely nagy jelentőségű külföldi rendezvényre.  

Az alábbiak szerint vesszük figyelembe a kiállításokon megszerzett minősítéseket: 

Minősítés:                                     MASTAFF Egyesület-rendezvény:                       MASTAFF Egyesület által 

elfogadott rendezvény: 

Kitűnő                                                            2 p                                                                    1 p 

Kit.IV.                                                            4 p                                                                    2 p 

Kit.III.                                                            6 p                                                                    3 p 

Kit.II.(R.CAC)                                               8 p                                                                    4 p 

Kit.I.(CAC)                                                    10 p                                                                  5 p 

Kit.I.(HPJ)                                                     12 p                                                                  6 p 

R.CACIB                                                       14 p                                                                  7 p 

Best Junior                                                    16 p                                                                  8 p 

CACIB; Klub, és Special Gy.                       18 p                                                                  9 p 

Best Opposite Sex                                         20 p                                                                  10 p 

Best of Breed (HFGY)                                  24 p                                                                  12 p 

 

Részt vehetnek, a MASTAFF Egyesület tagjai (Akik befizették az adott tárgyérve vonatkozó tagdíjat). 

A pályázóknak a lepecsételt, kitöltött bírálati lapjainak másolatát kell megküldenie az egyesület részére. 

Minden egyes kiállításról a megszerzett legjobb eredményt vesszük figyelembe. Nem vesz részt a 

pontversenyben semmilyen Best in Show körben elért eredmény, mint ahogy az egyesület által el nem ismert 

rendezvényen megszerzett eredmény sem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


