
                   Zapraszamy na                                            
Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych  

w WARSZAWIE 11.12 maja 2019 
Środowiskowa Hala Sportowa 

„SIENNICKA” 
Ul. Siennicka 40       04-393 Warszawa 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29.04.2019 lub do wyczerpania miejsc             
Zaproszeni sędziowie: 

Thea Friskovec , Ch -  AB 

Sebastian Pruchniak, PL -AB 

Charles Spijker -NL- AB 
Alexey Schukin -NL- AB 
Lena Venclikova CZ, - 2,3,4 

Marzena Włodarska, PL - 3,4 
 
Skład sędziowski może ulec zmianie 
OPŁATY Wystawcy krajowi z PL   Członkowie  FIFE,WCF , TICA  

 1 DZIEN/1 DAY 2 DNI/2 DAYS 

KLASA 3,5,7,9,11,12 120PLN/40EUR 160PLN/50EUR 

KLASA 1,2,4,6,10 80PLN/25 EUR 130PLN/40 EUR 

KLASA WETERAN,KOT DOMOWY 50PLN/15EUR 100PLN/30EUR 

MIOT 200PLN/55EUR 220PLN/70 EUR 

USTALENIE KOLORU                                            50PLN/15 EUR 

DODATKOWA KLATKA 50PLN/15 EUR 100PLN/30 EUR 

 

WYSTAWA BĘDZIE PROWADZONA W SYSTEMIE BEST IN CATEGORY 
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Warunki weterynaryjne: 
Przyjęcia kotów będą w godzinach 8:00-9:30. Koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od 
chorób zakaźnych i pasożytniczych.  Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez 
lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed terminem wystawy. Obowiązkowe są szczepienia 
przeciwko: wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i  panleukopenia – nie później niż 2 
lata i nie wcześniej niż 21 dni przed wystawą. Wszystkie koty muszą mieć skrócone pazurki. Koty białe 
muszą posiadać zaświadczenie – atest słuchu. Od wystawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest 

wymagane szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie. Szczepienie przeciwko wściekliźnie wymagane jest 

wyłącznie od kotów pochodzących  z innych krajów UE niż Polska i krajów trzecich 

Na terenie wystawy mogą przebywać koty, które ukończyły 4 miesiące życia, są umieszczone w katalogu i 

przeszły kontrolę weterynaryjną. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru 

klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z Wystawy. Na wystawie obowiązują zasady 

określone w regulaminie wystawowym FIFe. Zgłoszenie zmiany koloru musi nastą;ić w danym dniu nie 

pózniej niż do godziny 9:30. 

 

Konkurs SOBOTA : 

 Najlepsza grupa hodowlana  BEST BREED 2018   -   ZASADY ZGŁASZANIA 
Do konkursu należy zgłosid 3 koty z tym samym przydomkiem hodowlanym. Grupa hodowlana to nie 

miot – mogą byd koty z różnych miotów reprezentujące ta sama hodowle 

Nie musza byd to koty jednego właściciela natomiast musza posiadad ten sam przydomek hodowlany. 

Koty powinny byd zbliżone w typie nie musza byd w jednym kolorze oraz nie musza byd kotami jednej 

płci – mogą byd to kocury i kotki.  

Zwycięzca - hodowca otrzyma specjalna nagrodę oraz puchar i tytuł NAJLEPSZEJ HODOWLI WYSTAWY   

Zgłoszenia do konkursu należy dokonad w trakcie zgłaszania kotów wpisad w uwagach lub przysład na 

adres e mail info@noproblem.org.pl   

Wybór najlepszej Hodowli dokona sędzia Felinologiczny wszystkich ras WCF Mr Albert Kurkowski  

BRITISH SHOW - NIEDZIELA 

Coroczny cykl organizowany przez Klub Kotów Brytyjskich polegający na wręczeniu nagród 

KOTOM oraz Hodowcom – zwycięzcom rankingu w Klubie Hodowców BRI CAT CLUB 

Oraz   SPECIAL British Breed Winner of Poland 

mailto:info@noproblem.org.pl

