FBE – TENTOONSTELLING – ORGANISATIE
REGLEMENT
Algemene bepaling
Artikel
1
1.1
1.2
1.3

Alle tentoonstellingen worden gehouden met inachtneming van de bepalingen van de
FIFe, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en het tentoonstellingsreglement
van FBE.
In geval dat deze bepalingen met elkaar conflicteren zijn de toepasselijke bepalingen van
de FIFe bindend.
Van deze reglementen zal altijd een exemplaar op het secretariaat van de
tentoonstelling, alsmede bij de Felis Belgica informatiestand ter inzage liggen.

Tentoonstelling commissie
Artikel 1

2.1

2.2

2.3

De TOC bestaat uit tenminste drie (3) leden, inclusief de ingevolge art. 12 HHR door het
bestuur uit zijn midden benoemde portefeuillehouder tentoonstellingen. indien er in de
TCO vacatures zijn, zoekt de commissie één of meer kandidaten voor de vacante functie
en geeft deze namen aan het bestuur op. Het bestuur benoemt de door de commissie
voorgestelde kandidaat(en), tenzij daartegen ernstige en gegronde bezwarenbestaan.
De TOC heeft de algehele leiding van de tentoonstelling en is daarbij verantwoordelijk
voor de orde en de goede gang van zaken op de tentoonstelling. De commissie is
gerechtigd personen en/of dieren die de orde of de goede gang van zaken op een
tentoonstelling verstoren of dreigen te verstoren, de toegang te weigeren tot of te
verwijderen uit de tentoonstellingsruimte. Tevens is deze gerechtigd eventueel reeds
ingeschreven dieren buiten mededinging te plaatsen.
De TOC heeft ondermeer tot taak:
a. Het bestuur te adviseren over plaats, datum en aard van de te organiseren
tentoonstellingen of andere evenementen.
b. Het maken van begrotingen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur
en
het beheren van de gelden voor de tentoonstelling.
c. Het bestuur te adviseren over de keurmeesters, die voor een tentoonstelling of ander
evenement uitgenodigd zullen worden. Tenzij door het bestuur bezwaren kenbaar
gemaakt en aangenomen worden, nodigt de commissie de voorgestelde keurmeesters
namens het bestuur uit.
d. Het zorgdragen over de verdeling van de diverse klassen over de keurmeesters.
e. Het regelen en verwerken van de inschrijvingen.
f. Het samenstellen van de catalogus.
g. Het aantrekken en benoemen van stewards.
h. Het beheren en onderhouden van de tentoonstellingsmaterialen.
i. Het zorgdragen voor de uitvoering van de bepalingen die door de Rijksdienst voor
Keuring van Vee en Vlees (veterinaire inspectie) in het betreffende district aan het
houden
van tentoonstellingen worden gesteld.
Namens de vereniging houdt "De Commissie Veterinaire Zaken" toezicht op het
veterinaire gebeuren voor en tijdens de tentoonstellingen.

Inschrijvingen
Artikel 3
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Iedere inschrijving begint met de indiening van de daarvoor vastgestelde en correct
ingevulde inschrijfformulieren. Inschrijving staat open voor leden van door de FIFe
erkende verenigingen. Door invulling, ondertekening en toezending van de formulieren
aan de secretaris van de TOC verbindt men zich om zich te houden aan de bepalingen
van dit reglement.
Voor iedere kat moet een inschrijfformulier worden ingevuld en ondertekend.
Inschrijfgelden moeten gelijktijdig met de inzending van de inschrijfformulieren worden
voldaan. Teruggave van inschrijfgeld kan alleen plaatsvinden indien:
a. lid 6 van dit artikel van toepassing is
b. de inzender zijn inschrijving uiterlijk op de sluitingsdatum intrekt
Van iedere in te schrijven kat - met uitzondering van dieren die worden ingeschreven in
de
nieuwelingenklasse, determinatieklasse of de huisdierenklasse - moet het
stamboekregistratienummer worden vermeld.
Wanneer dit nummer nog niet bekend is, wordt de inschrijving slechts geaccepteerd
wanneer een aanvraag tot registratie bij het Stamboeksecretariaat is ingediend.
indien de inschrijving wordt geaccepteerd, ontvangt de inzender een bewijs van
deelneming, hetgeen tijdig zal worden toegezonden. Op dat bewijs staat het aantal
ingeschreven katten vermeld, alsmede 80 % van de aanwezige keurmeesters.
De TCO is gerechtigd inschrijvingen te weigeren. De inzender ontvangt van deze
weigering bericht onder opgaaf van redenen die tot weigering hebben geleid.
Inschrijvingen kunnen geweigerd worden indien:
a. niet aan de geldelijke verplichting jegens de vereniging is voldaan;
b. de inschrijfformulieren onjuist of onvolledig zijn ingevuld;
c. de sluitingstermijn van de inschrijving is overschreden;
d. het totaal der inschrijvingen de voor de tentoonstelling beschikbare ruimte te boven
gaat.
e. Het ras of de variëteit volledig is uitgesloten van het stamboek en de
tentoonstellingen.
inschrijvingen van niet-FBE leden kunnen worden geweigerd indien de opgaven niet zijn
ingediend via en/of goedgekeurd door de bij de FIFe aangesloten vereniging waarvan de
inzender lid is.
Van deelneming of verdere deelneming aan een tentoonstelling wordt men uitgesloten
indien voor, tijdens of na de tentoonstelling blijkt dat bewust onjuiste gegevens bij de
inschrijving werden verstrekt.
De eventueel op deze tentoonstelling behaalde prijzen en/of titels worden in zodanig
geval
vervallen verklaard. Deze uitsluiting geldt voor alle door betrokkene ingeschreven dieren.
Voorts kan uitsluiting plaats vinden op grond van alle andere overtredingen van de op
het
moment van de tentoonstelling van kracht zijnde reglementen.

Toelatingseisen
Artikel 4

4.1

4.2

De minimum leeftijd is drie (3) maanden, welke gedurende de tentoonstelling
bereikt moet zijn en waarop de katten ingeënt dienen te zijn tegen kattenziekte en
tegen niesziekte. Een daarop betrekking hebbend geldig en volledig ingevuld
certificaat dient bij de veterinaire keuring te worden overlegd. De datum van
vaccinatie moet minimaal 15 dagen oud zijn.
De vereiste boosters dienen eveneens minimaal 15 dagen oud te zijn. De TOC is
in overleg met de Veterinaire commissie gerechtigd om bij inschrijving, gelet op
bepaalde omstandigheden, nadere eisen te stellen met betrekking tot inentingen.
Zwangere alsmede zogende poezen worden op/de tentoonstelling niet
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4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10
4.11
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4.13

4.14
4.15

4.16
4.17

4.18
4.19

toegelaten.
Katten die, zulks ter beoordeling van de TOC en/of de keurmeester, agressief
gedrag vertonen ontvangen een gele kaart en kunnen van de keuring worden
uitgesloten. Vertoont een zelfde kat driemaal achtereen agressief gedrag op een
tentoonstelling in binnen- of buitenland, of heeft deze drie maal een gele kaart
ontvangen, dan wordt de kat van verdere competitie in de toekomst uitgesloten.
Hiervan wordt mededeling gedaan aan de vereniging waarvan de exposant lid is.
Indien de dierenarts bij katten ouder dan 10 maanden afwijkingen aan de testikels
constateert dan worden deze voor de tentoonstelling gediskwalificeerd.
Blinde katten worden op de tentoonstelling niet toegelaten.
Wanneer de verdenking bestaat dat aan een kat een stimulerend of verdovend
middel is toegediend beslist een dierenarts hierover. indien hij/zij meent, dat dit
heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken kat van verdere keuring uitgesloten,
ongeacht verdere hieruit mogelijk voortvloeiende disciplinaire consequenties voor
de betrokken deelnemer.
Katten waarvan het uiterlijk door enig kunstmiddel of enige ingreep is gewijzigd
teneinde de keurmeester te misleiden (b.v. verven, scheren, overmatig poederen
enz.) worden door de keurmeester die dit heeft vastgesteld van verdere keuring
uitgesloten, ongeacht verdere hieruit mogelijk voortvloeiende disciplinaire
consequenties.
Katten waarvan de klauwen operatief zijn verwijderd, worden voor de
tentoonstelling gediskwalificeerd.
Katten die verdacht worden van, of lijdende zijn aan één of andere ziekte worden
op de tentoonstelling niet toegelaten, dit ter beoordeling van een dierenarts.
Katten die er onverzorgd (niet schoon) uitzien, vieze oren hebben, waarbij de
aanwezigheid van parasieten wordt vastgesteld e.d. worden de toegang
geweigerd, dit ter beoordeling van een dierenarts.
Katten met poly-of olygodactyli worden voor de tentoonstelling gediskwalificeerd.
A Katten met een navelbreuk of dwerggroei (nanisme), schele katten en te dikke
of ondervoede katten worden bij de dierenartskeuring gediskwalificeerd:
B Katten met witte vlekken die volgens de standaard verboden zijn en katten met
een boven-of onderbeet worden bij de schoonheidskeuring gediskwalificeerd.
Dove katten worden op de tentoonstelling niet toegelaten. Bij het tentoonstellen
van witte katten dient een niet-doof verklaring van de dierenarts te worden
overlegd.
Katten die verdacht worden van een besmettelijke ziekte kunnen, zulks ter
beoordeling van de dierenarts, geweigerd worden evenals alle andere aan
dezelfde exposant toebehorende dieren.
De nagels van de katten dienen geknipt te zijn.
Katten, die bij de veterinaire keuring worden afgekeurd op grond van het
vermelde in de leden 1, 2, 9, 10 en 14 van dit artikel wordt de toegang tot de
tentoonstelling geweigerd. Zij worden direct in quarantaine geplaatst of verlaten
het tentoonstellingsgebouw.
Katten, die bij de veterinaire en/of de schoonheidskeuring (niet) voldoen aan één
van de beschrijvingen in de leden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 15 van dit artikel
worden gediskwalificeerd.
Het is verplicht om een kat die wordt tentoongesteld te voorzien van een
microchip ter identificatie binnen en buitenland
De desbetreffende artikelen in het veterinair reglement zijn van overeenkomstige
toepassing.
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4.20

Gecastreerde katers zonder verwijdering van teeltballen, zijn verplicht bewijs van
dierenarts voor te leggen bij de veterinaire keuring als aan begin van de keuring

Tentoonstelling
Artikel 5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12

Tot de tentoonstelling worden slechts ingeschreven katten toegelaten. De
begeleider moet een bewijs van deelname overleggen.
Voordat de katten tot de tentoonstellingsruimte worden toegelaten zullen ze door
een dierenarts worden onderzocht. De uitslag van het onderzoek bepaalt het al
dan niet toelaten van de katten tot de tentoonstellingsruimte (zie ook artikel 4). De
beslissing van de dierenarts belast met de veterinaire keuring is bindend. Beroep
tegen deze beslissing is niet mogelijk.
De katten moeten in de tentoonstellingsruimte aanwezig zijn op de daartoe door
de TOC vastgestelde tijd. Het tijdstip van sluiting wordt door de TOC bekend
gemaakt. Voor de sluiting van de tentoonstelling is het, op straffe van uitsluiting in
de toekomst, niet toegestaan katten uit de tentoonstellingsruimte te verwijderen.
Een door de TOC aan te stellen functionaris of functionarissen zal/zullen hierop
toezien.
De TOC draagt er zorg voor dat elke kooi genummerd is en dat iedere inzender
bij het betreden van de tentoonstellingsruimte een opgave ontvangt van de voor
hem
gereserveerde kooiruimte(s). Het is verboden katten in andere kooien te plaatsen
dan die, die door de TOC voor de desbetreffende kat zijn aangewezen.
Wijzigingen kunnen slechts door de TOC worden aangebracht.
Een kat kan tijdens de tentoonstelling slechts worden teruggetrokken met
toestemming van de TOC.
Bij meerdaagse tentoonstellingen wordt de tentoonstelling van 's avonds tot 's
morgens op de door de TOC vastgestelde uren gesloten. Tijdens de sluiting
moeten de katten van de tentoonstelling door de inzenders worden meegenomen.
Een half uur voor de heropening moeten de katten weer aanwezig zijn. Het niet
verschijnen op de tweede dag kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben
voor de desbetreffende deelnemer.
Directe verkoop van katten vanaf de tentoonstelling is ten strengste verboden.
Het verkopen van goederen of het maken van reclame in de
tentoonstellingsruimte kan uitsluitend geschieden met toestemming van de TOC.
Het maken van buitensporige reclame, zulks ter beoordeling van de TOC, is
verboden.
Het is verboden voor de kooien stoelen of andere obstakels te plaatsen.
Het aantal medewerkers wordt door de TOC bepaald.
Bij plotselinge verhindering van een keurmeester wordt door de TOC in
vervanging voorzien.
Een keurmeester keurt de hem toegewezen rassen of variëteiten en kent de
kwalificaties toe. Verdergaande kwalificaties worden zover nodig toegekend door
de betrokken keurmeesters gezamenlijk. De keuring vindt plaats naar ras,
variëteit en klasse, zoals de kat is ingeschreven. lndien tijdens de tentoonstelling
blijkt, dit uitsluitend ter beoordeling van de TOC, dat een kat te goeder trouw in
een verkeerde klasse is ingeschreven en de keuring van de klasse waarin de kat
had behoren te worden ingeschreven nog niet is afgerond, kan de TOC de
betreffende kat alsnog in die klasse plaatsen.
De keuring geschiedt door vergelijking van de ingeschreven katten, ieder voor
zich met het standaardtype voor hun ras en daarna door vaststelling van de
volgorde ten opzichte van elkaar per klasse. De uitslag van de keuring wordt
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5.14
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5.25

5.26
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weergegeven door het toekennen van de kwalificaties, die aanwijzen in welke
mate de betrokken kat zijn standaard-type benadert. De kwalificaties zijn:
Uitmuntend-Zeer Goed-Goed
Door de vereniging worden prijzen beschikbaar gesteld voor de kwalificaties:
nominatie -BIS- BOB
Behalve de genoemde prijzen kunnen extra prijzen worden uitgeloofd. Teneinde
uniformiteit in de uit te reiken prijzen te verkrijgen, is de TOC belast met de
aanschaf hiervan.
De uitslag van de keuring is onherroepelijk, behoudens kennelijke administratieve
vergissingen.
Aan iedere keurmeester kan een secretaris worden toegevoegd. Aan iedere
keurmeester wordt een steward toegevoegd, deze dient tenminste 16 jaar oud te
zijn.
Secretarissen en stewards dienen bij hun werk de door de TOC voorgeschreven
kleding te dragen, en na het hanteren van elke kat de handen te desinfecteren,
evenals de tafel en de keurkooi.
Het is een keurmeester verboden gedurende de tentoonstelling een catalogus in
zijn bezit te hebben.
Het is een secretaris en een steward op straffe van uitsluiting verboden:
a. Een catalogus in zijn bezit te hebben tijdens de keuring.
b. Zich te bemoeien met de keuring.
c. Uitslagen of andere mededelingen over de keuring over te brengen aan
anderen, behalve in geval van open keuring.
De TCO heeft geen invloed op het al of niet open keuren door een keurmeester.
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte te roken.
Alle mobiele telefoons en het telefoneren in de keurruimte is verboden.
De toegang tot de keurruimte is aan iedere niet medewerker aan de
tentoonstelling verboden.
De vereniging kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor verlies
of beschadiging, voor het ontvluchten of losbreken van katten, of voor welke
ongevallen dan ook, van eigendommen van inzenders en/of bezoekers.
De TOC draagt er zorg voor, dat alle medewerkers aan de tentoonstelling
verzekerd worden tegen letsel, daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt door
het verrichten van werkzaamheden tijdens de gehele tentoonstelling. Exposanten
en bezoekers zijn niet verzekerd voor zover zij niet als medewerker door de TOC
zijn aangesteld.
Het is verboden om zonder cattery registratie nr. reclame te maken voor cattery,
te koop aanbieden kittens of elke wijze die er ook op lijkt te kunnen verkopen dit
volgens de Belgische wetgeving, TOC verplicht zich hierom om de exposanten op
de hoogte te stellen, dit door algemene omroep en door inzage wetgeving aan het
secretariaat van de TOC

Indeling der Klassen
Artikel 6

6.1

De volgende klassen worden onderverdeeld in vier categorieën: Perzisch en
Exotic - I, Halflanghaar - II, Kortharen - III, Siamees en Oosterse katten – IV. Zij
worden tevens onderverdeeld in variëteit en geslacht.
KLASSE 1 - SUPREME KAMPIOENSKLASSE ( Europees kampioen)
Deze klasse is voor katten die volgens art. 9 lid 1 van dit reglement de titel
Supreme ( europees kampioen) Kampioen hebben verkregen. In deze klasse
wordt een Ereprijs toegekend. Zij kunnen meedingen naar de predikaten "Best in
Variëteit" en "Beste van de tentoonstelling"
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

KLASSE 2 - SUPREME PREMIORKLASSE (EUROPA PREMIORKLASSE)
Voor Supreme premior (Europa Premior) gelden dezelfde regels als voor
supreme (Europa ) Kampioen, met dien verstande dat het hier gecastreerde en
gesteriliseerde dieren betreft. Voor "Best in Variëteit" en "Best van de
tentoonstelling" kan slechts in competitie met soortgenoten worden gestreden.
KLASSE 3 - GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOENSKLASSE (CACE).
Deze klasse is bestemd voor katten die volgens art. 9 van dit reglement de titel
Groot internationaal Kampioen verkregen . In deze klasse wordt een CACE
toegekend aan het beste dier. Alle anderen worden niet geclassificeerd en
ontvangen een Ereprijs. Zij kunnen meedingen naar de predikaten: "Best in
Variëteit" en "Beste van de tentoonstelling".
KLASSE 4 - GROOT INTERNATIONAAL PREMIORKLASSE (CAPE).
Voor Groot Internationaal Premior gelden dezelfde regels als voor Groot
Internationaal Kampioen met dien verstande dat het hier gecastreerde en
gesteriliseerde dieren betreft. In deze klasse wordt CAPE toegekend aan het
beste dier. Alle anderen worden niet geclassificeerd en ontvangen een Ereprijs.
Voor "Best in Variëteit" en Beste van de tentoonstelling" kan slechts in competitie
met soortgenoten worden gestreden.
KLASSE 5 - INTERNATIONAAL KAMPIOENSKLASSE (CAGCIB)
Deze klasse is bestemd voor katten die volgens art 7 lid 1b van dit reglement de
titel internationaal Kampioen verkregen. Deze klasse is verdeeld in ras, variëteit
en geslacht binnen alle categorieën. In deze klasse wordt CAGCIB toegekend
aan het beste dier. Alle anderen worden niet geclassificeerd en ontvangen een
Ereprijs. Zij kunnen meedingen naar de predikaten:" Best in Variëteit" en "Beste
van de tentoonstelling".
KLASSE 6 - INTERNATIONAAL PREMIORKLASSE (CAGPIB)
Voor Internationaal Premior gelden dezelfde regels als voor Internationaal
Kampioen met dien verstande dat het hier gecastreerde en gesteriliseerde dieren
betreft. In deze klasse wordt CAGPIB toegekend aan het beste dier. Alle andere
dieren worden niet geclassificeerd en ontvangen een Ereprijs. Voor "Best in
Variëteit" en "Beste van de tentoonstelling" kan slechts in competitie met
soortgenoten worden gestreden.
KLASSE 7 - KAMPIOENSKLASSE (CACIB)
Bestemd voor alle katten die volgens art. 7 lid 1a van dit reglement de titel
KAMPIOEN hebben behaald. Aan het beste dier kan CACIB worden toegekend.
Zij kunnen meedingen naar de predikaten "Best in Variëteit" en "Beste van de
tentoonstelling".
KLASSE 8 - PREMIORKLASSE (CAPIB)
Bestemd voor alle katten die de titel PREMIOR hebben behaald. Aan het beste
dier kan CAPIB worden toegekend. Voor "Best in Variëteit" en "Beste van de
tentoonstelling" kan slechts in competitie met soortgenoten worden gestreden.
KLASSE 9 - OPEN KLASSE (CAC)
Bestemd voor alle katten die gedurende de tentoonstelling de leeftijd van
tenminste 10 maanden hebben bereikt. Uitgesloten zijn castraten en
gesteriliseerde poezen. Aan het beste dier kan een CAC worden toegekend. Zij
kunnen mededingen naar de predikaten "Beste in Variëteit" en "Beste van de
tentoonstelling".
KLASSE 10 - CASTRATENKLASSE (CAP)
Bestemd voor alle behandelde dieren die gedurende de tentoonstelling de leeftijd
van tenminste 10 maanden hebben bereikt. Aan het beste dier kan een CAP
worden toegekend. Voor "Best in Variëteit" en "Beste van de tentoonstelling" kan
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6.12

6.13 A

6.13 B

6.14

6.15
6.16

6.17

slechts in competitie worden gestreden.
KLASSE 11 - JUNIORKLASSE 6-10 MAANDEN
Bestemd voor alle katten die gedurende de tentoonstelling de leeftijd van
tenminste 6 maanden hebben bereikt, doch nog niet die van 10 maanden.
KLASSE 12 - KITTENKLASSE 3-6 MAANDEN
Bestemd voor alle katten die gedurende de tentoonstelling de leeftijd van
tenminste 3 maanden hebben bereikt, doch nog niet die van 6 maanden.
KLASSE 13a – NIEUWELINGEN KLASSE
Een nieuweling is een kat waarvan de ouders onbekend zijn of die geen
stamboom (pedigree) heeft. Een kat kan uitsluitend in zijn eigen land in de
“nieuwelingen” klasse worden tentoongesteld op een minimum leeftijd van 10
maanden na goedkeuring van de nationale stamboekcommissie met in acht
neming van de FIFé Stamboek en Registratie regels. De keurmeesters moeten
schriftelijk geïnformeerd worden over de reden van presentatie in deze klasse.
Een kat kan slechts éénmaal worden uitgebracht in de nieuwelingenklasse. Een
handtekening van twee verschillende keurmeesters is vereist. De nieuweling moet
de kwalificatie “Uitmuntend” resp. I voor niet erkende rassen behalen
om(her)registratie mogelijk te maken.
Klasse 13b – CONTROLE KLASSE
Deze klasse is bedoeld voor katten (vanaf 3 mnd.) waarvan de ouders bekend
zijn en de afstamming is vastgelegd in een (experimentele) stamboom. Dit zijn
o.a. nakomelingen uit experimentele fokprogramma’s met een XLH of XSH
registratie of katten waarvan de stamboekcommissie betwijfelt of de registratie
wel correct is. Een kat kan nagekeken worden in de Controle klasse op verzoek
van de Nationale Stamboekcommissie of op verzoek van de fokker/exposant. In
deze klasse worden de katten beoordeeld door 2 internationale keurmeesters. Dit
mag voor aanvang van de officiële keuringen. De showorganisatie moet de
keurmeester voorzien van een schriftelijke motivatie omtrent presentatie in deze
klasse.
KLASSE 14 – HUISDIEREN
Bestemd voor die katten die niet behoren tot een erkend ras of variëteit. Zij
worden door een keurmeester gekeurd en worden geclassificeerd als I, II, III, enz.
0VERIGE KLASSEN
Aanvullende klassen kunnen per tentoonstelling door de TCO worden toegevoegd
al naar gelang de behoefte, mits niet strijdig met de reglementen van de FIFe.
lnzendingen die een inzender niet wil laten keuren en die niet meedingen naar
enige prijs kunnen worden ingeschreven onder de vermelding "buiten
mededinging".
In de door de inzender opgegeven klasse kan de TCO veranderingen brengen,
wanneer dit nodig is ter naleving van dit reglement.

Titels - Kwalificaties
Artikel 7

Ter verkrijging van de verschillende titels en kwalificaties zijn de volgende regels
vastgesteld:
a. Om de titel kampioen of premior te verkrijgen moet een kat drie maal een CAC
respectievelijk CAP onder drie verschillende keurmeesters behalen.
Om in aanmerking te komen voor CAC respectievelijk CAP, moet de kat in de
open,respectievelijk de castratenklasse de kwalificatie UITMUNTEND 1 verkrijgen
en tenminste 93 punten behalen.
b. Om de titel lnternationaal Kampioen of Internationaal Premior te verkrijgen
moet een kat drie maal een CACIB respectievelijk CAPIB onder drie verschillende
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

keurmeesters in twee verschillende landen behalen.Om in aanmerking te komen
voor CACIB, respectievelijk CAPIB, moet de kat in de
Kampioensklasse, respectievelijk Premiorklasse de kwalificatie UITMUNTEND 1
en tenminste 95 punten behalen.
c. Om de titel Groot Internationaal Kampioen of Groot lnternationaal Premior te
verkrijgen moet een kat zes maal een CAGCIB respectievelijk CAGPIB onder drie
verschillende keurmeesters in drie verschillende landen behalen.
Om in aanmerking te komen voor CAGCIB, respectievelijk CAGPIB, moet de kat
minimaal 96 punten verkrijgen in de lnternationaal Kampioens-, respectievelijk
lnternationale Premiorklasse en beste zijn in zijn klasse.
d. Om de titel Supreme kampioen (Europa Kampioen of Europa Premior ) te
verkrijgen moet een kat negen maal een CACS (CACE) respectievelijk CAPS
(CAPE) onder drie verschillende keurmeesters in drie verschillende landen
behalen. Om in aanmerking te komen voor CACS (CACE), respectievelijk CAPS
(CAPE)moet de kat minimaal 97 punten verkrijgen in de Groot lnternationaal
Kampioens-, respectievelijk Groot Internationaal Premiorklasse en beste zijn in
zijn klasse.
lndien aan een kat één van voornoemde kwalificaties door een keurmeester wordt
toegekend die in het kader van de te behalen titel deze kwalificatie al eerder heeft
toegekend en het wenselijk is dat een tweede bevoegde keurmeester het
keurrapport mede ondertekent, dient de exposant zelf zorg voor te dragen voor
contrasignatie, hetzij via het tentoonstellingssecretariaat of de hoofdsteward.
De keurmeester is bevoegd een kwalificatie niet toe te kennen, indien naar zijn
oordeel het als eerste geplaatste dier voor deze kwalificatie niet in aanmerking
komt. Deze inhouding dient te worden gemotiveerd op het keurrapport.
Een kat mag zich pas Supreme Kampioen (Europees Kampioen), Groot
lnternationaal Kampioen, Kampioen of respectievelijk Supreme Premior
(Europees Premior), Groot lnternationaal Premior, lnternationaal Premior of
Premior noemen, indien de vereiste certificaten voor een titel binnen één maand
na het behalen van het laatste certificaat voor registratie naar de eigen FIFe
vereniging gezonden zijn en de titel toegekend is. Mocht de door de FIFe
voorgeschreven termijn bij het indienen zijn verstreken, kan niet zonder meer een
titel toegekend worden. Er moet dan een speciaal verzoek worden ingediend bij
de secretaris van de vereniging (art. 11 lid 1 HHR.). Hiervoor zijn in alle gevallen
extra administratiekosten verschuldigd
Niet erkende variëteiten en rassen.
Katten die niet tot een door de FIFe erkende variëteit behoren, kunnen
ingeschreven worden onder een rasnummer ‘gevolgd door de letter “x” in geval
van een niet erkende Kleur.
Bijvoorbeeld: PER x, BRI x, BUR x, ABY x enz. Deze katten, waarvan de kleur
niet erkend is, krijgen een kwalificatie (Uitmuntend, Zeer Goed, Goed) en worden
geclassificeerd, maar kunnen geen certificaat (CAC, CAP of hoger) behalen. Zij
mogen niet meedingen in de competitie voor Best in Show.
Katten die behoren tot een niet bij de FIFe erkend ras, zullen worden
geclassificeerd als: I, II, III enz. en zullen geen kwalificatie krijgen. Dit geldt voor:
XLH en XSH nakomelingen,
alle huiskatten en alle niet erkende rassen die zijn vermeld in de FIFe registratie
regels. Zij kunnen niet meedingen naar het predikaat “Best in Show”, maar mogen
tezamen in competitie voor een “Best in Show niet erkende variëteit of ras”als
deze georganiseerd
wordt.
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7.6

7.7

Een BEST IN VARIËTEIT kan de keurmeester in een categorie toekennen, indien
er in die categorie, ongeacht leeftijd en geslacht, tenminste drie katten,
uitgezonderd eventuele castraten, aanwezig zijn. De betrokken kat moet in zijn
klasse voldoende punten gekregen hebben. lndien er zeer veel katten van
eenzelfde variëteit aanwezig zijn, kan zowel aan een volwassene als aan een
kitten de titel "Best in Variëteit" worden toegekend.
De hoogste waardering die op een tentoonstelling kan worden toegekend is die
van beste van de tentoonstelling (Best in Show) in de categorieën:
Categorie I - Perzisch en Exotic;
Categorie II - Halflanghaar;
Categorie Ill - Kortharen
Categorie IV - Siamees en Oosterse katten.
Bovendien kan de TOC besluiten een "beste van de besten" te laten verkiezen.
Deze “ beste van de besten “ krijgt de titel Belgisch Kampioen van het jaar waarin
de show word gegeven,TOC bepaalt op welke show van het jaar en word gemeld
op het inschrijvingsformulier en gepubliceerd op de website van FBE

Artikel 8
8.1

8.2

8.3

8.4

Elke kat die tijdens de FIFe Worldshow de Best in Show wint krijgt de titel World
Winner met het jaar waarin de titel is behaald. De titel wordt voor de volledige
naam van de kat geplaatst.
Om de titel Distinguished Merit (DM) te mogen voeren moet een poes tenminste 5
nakomelingen hebben geproduceerd, die tenminste de titel IC/IP (Internationaal
Kampioen of Premior) of DM hebben verworven. Een kater moet tenminste 10
nakomelingen hebben voortgebracht die tenminste de titel IC/IP (Internationaal
Kampioen of Premior) of DM hebben verworven.
De titel Junior Winner (JW) kan verkregen worden door minimaal 5 maal de titel
“Best in Show” te verwerven in de klassen 11 en 12 op internationale shows
georganiseerd onder auspiciën van de FIFé. De titel komt achter de naam van de
kat.
De titel Dintinguished Show Merit (DSM) kan uitsluitend worden verkregen door
volwassen katten, inclusief castraten op internationale shows. Om de titel te
verkrijgen moet een kat minimaal 10 x de titel “Best in Show” winnen. Op zijn
minst moeten 2 jaar en 1 dag zitten tussen de eerste en de 10de behaalde titel
“Best in Show”. (Titels behaald voor 01-01-2003 tellen niet mee) titel

Artikel 9
9.1

Uitsluitend kwalificaties die zijn behaald op tentoonstellingen die zijn
georganiseerd onder auspiciën van de FIFe hebben geldigheid voor het
registreren van de in dit reglement genoemde titels.

Catalogus
Artikel10

10.1

De TOC stelt een catalogus samen, die in elk geval moet inhouden:
a. De namen van de leden van de TOC .
b. De namen van de keurmeesters en de indeling van de te keuren katten door
diekeurmeesters.
c. De namen van de dierenartsen die belast zijn met de veterinaire keuring.
d. De ingeschreven katten, in de door de TOC vastgestelde indeling, waarbij
rekening wordt gehouden met de door de FIFe gestelde normen.
e. Een alfabetische lijst van deelnemers met de kooinummers van de door hen
ingezonden katten.

Slotbepaling
Artikel11
9 van 10

Felis Belgica Tentoonstelling - organisatie Reglement 20-06-2008

11.1

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte
schade, materieel of immaterieel, welke gedurende een tentoonstelling is
ontstaan en welke niet door de door de vereniging afgesloten noodzakelijke
verzekering(en) wordt gedekt, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid van
de vereniging, of een van haar bestuurders.

Artikel12
12.1
12.2
12.3

Klachten betreffende de tentoonstelling of het tentoonstellingsgebeuren, dienen
binnen 14 dagen na afloop van de tentoonstelling schriftelijk bij de secretaris van
het bestuur van de vereniging te worden ingediend.
Door de TCO wordt een financieel verslag uitgebracht aan het bestuur
aangaande de tentoonstelling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TOC voor zover
daartoe door het bestuur gemachtigd.
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