Regler för Årets Katt
Tävlande katt ska vara katalogförd i rätt tävlingsklass
Skicka dina resultat enligt uppgift i Birma Aktuellt och på hemsidan. Du skickar dina
kopierade/scannade bedömning sedlar via post eller e-mail till ansvarig ”räknare”
Skickas in senast den 15/1 efterkommande år för tävlingsresultat året innan.

Antal Resultat som ska skickas in
Skicka in minst tre (3) och max fem (5) resultat. Alla resultat sammanräknas oavsett land. En katt kan
bara tävla med ett (1) förbunds resultat. Du kan inte tävla med resultat från både WCF (IDP), TICA, CFA
eller FIFé.
 Tävlande katt ska vara katalogförd i tävlingsklassen. Dvs. i klasserna 1-12, senior, veteran, avel
eller uppfödning.
 Gällande avel och uppfödning ska avkommorna vara katalogförda på samma utställning för att
resultatet ska räknas.
Hur går uträkningen till
Det är alltid kattens högsta resultat som räknas. T.ex. är din katt klassvinnare, BIV och NOM så är
kattens högsta poäng 70 i och med att nomineringen har högst poäng.
Ungdjur/Junior/Kastrat/Vuxen
BIS
150 poäng
BIR
75 poäng (titel inom WCF)
NOM
70 poäng
BIV
60 poäng
Klassvinnare
50 poäng
Senior/Veteran
BIS
Klassvinnare

150 poäng
80 poäng

Avelshane/hona
 Tävlande katt ska vara katalogförd i rätt tävlingsklass, dvs. avelsklass
 Resultat räknas på tre (3) katalogförda avkommor. Poäng räknas ut enligt
Ungdjur/Junior/Kastrat/Vuxen ovan.
 Samtliga avkommor tävlar på en och samma utställning
 Tre olika utställningars resultat räknas
Uppfödning
 Tävlande uppfödning, dvs. registrerad uppfödare
 Tävlande uppfödning ska vara katalogförd i rätt tävlingsklass, dvs. uppfödarklass
 Resultat räknas på fem (5) katalogförda avkommor (varav 1 måste vara 3-10 månader). Poäng
räknas ut enligt Ungdjur/Junior/Kastrat/Vuxen ovan.
 Samtliga avkommor tävlar på en och samma utställning
 Tre olika utställningars resultat räknas

Fotografi
Glöm inte att skicka/maila ett bra kort på din katt som vi kan publicera på både webben och i
tidningen. Glöm inte heller att ange vem som tagit kortet. Kort skickas eller e-postas till adressen som
angivits i Birma Aktuellt nummer 4.

