FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

RAZSTAVLJANJE MAČK
PREDSTAVITEV MAČK IN PASEM OBISKOVALCEM
Veliko Ijubiteljev mačk še nikoli ni videlo katere izmed
različnih pasemskih mačk v živo. Fotografije v knjigah o
mačkah dajejo redko realni vtis izbrane pasme.
Na razstavi mačk lahko torej tisti, ki se za določeno
pasmo zanima, mačke doživi in vidi v živo, se informira
pri vzreditelju o posebnostih in značilnostih ter naveže
stike, ki mu kasneje olajšajo izbiro in nakup mačke.
Nikar naj vas ne skrbi zaradi "ubogih" muc. Večina
mačk razstavo mirno predremucka v svojih kletkah in
se za vrvež okoli sebe sploh ne zmeni. Odgovoren
vzreditelj razstavlja vedno le mačke, ki imajo
'razstavni karakter'. Ne tako redko na razstavah vidimo
mačke, ki neizmerno uživajo v občudovanju in uživajo,
kadar se zanje zanima veliko ljudi ter so v središču
pozornosti.

ZAKAJ RAZSTAVE MAČK IN ZAKAJ RAZSTAVLJANJE?
To vprašanje vedno znova zastavljajo bodoči skrbniki,
bodoči vzreditelji, obiskovalci razstav in Ijubitelji mačk
in resnici na ljubo, si ga po dolgem, utrudljivem, morda
neuspešnem dnevu razstavljanja pogosto zastavi tudi
vzreditelj.
Pa je odgovor čisto preprost.
Tisti, ki želi POSTATI VZREDITELJ (ali se
zanj tudi ŽE predstavlja), kljub
svojemu teoretičnemu in praktičnemu
znanju in izkušnjami, potrebuje še
dodatno presojo in nepristransko
oceno svojih vzrejnih mačk. Vzreditelj
mora vedeti ali njegova mačka izraža
zahteve standarda, ali ima njegova
mačka kakšne pomanjkljivosti ter zaradi tega odstopa
od standarda, ali je sploh primerna za vključitev v
vzrejni program.
Licencirani, mednarodni in za
ocenjevanje priznani usposobljeni sodniki na razstavah
to preverjajo, nemalokrat tudi usmerijo ali opozorijo
vzreditelje na morebitna odstopanja od standarda
razstavljene mačke in mu svetujejo na kaj bo v svojem
vzrejnem programu pozoren.

KAKO SE LAHKO Z VAŠO MAČJO LJUBLJENKO
UDELEŽITE RAZSTAVE?
1. Postati morate član zveze ali združenja (vaša
prijavnica mora biti potrjena v klubu ali zvezi, ki ji
pripadate).
2. V tej zvezi mora biti registrirana tudi vaša, razen če
razstavljate v tekmovalnem razredu DOMAČIH MAČK (v
tem razredu se razstavljajo naše domače mačke, lahko
pa tudi mačke brez rodovnika).
3. Vaša mačka mora imeti veljavno potrdilo o cepljenjih
proti steklini, mačji kugi in nahodu in biti mora
mikročipirana.
4. Svojo mačko morate na razstavo prijaviti (prijavnica)
pravočasno (do datuma, ki ga navede organizator
razstave) in plačati prijavnino.
5. Potrdilo o prijavi morate obdržati.
6. Upoštevati morate RAZSTAVNA
PRAVILA
organizacije, ki je pripravila razstavo.
7. Vaša mačka mora biti na razstavi popolnoma zdrava,
čista in v dobri kondiciji.

Razstave dajejo vzrediteljem priložnost pogovora in
izmenjave izkušenj z vzreditelji iz domovine in drugih
držav. Na razstavah vzreditelj svojo mačko primerja z
drugimi, lahko izbere novo mačko ali potencialnega
partnerja za parjenje in s tem poskrbi za izboljšanje
pasme. Stik z drugimi lastniki pasemskih mačk je
izredno pomemben. Ob osebnem kontaktu se
marsikdaj presodi ali je lastnik mačka za parjenje
vreden zaupanja, ali je lastnik potencialne nove vzrejne
mačke odgovoren in ali sledi zahtevam etične in
odgovorne vzreje. Veliko vzrediteljev (pa tudi le
Ijubiteljev mačk) prav iz takšnih razlogov jemlje mačke
le iz legel vzrediteljev, ki jih osebno poznajo in poznajo
njihov odnos do vzreje in mačk. Na razstavah se stiki
med lastniki, vzreditelji in bodočimi lastniki še
poglobijo.

@ 2014 FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL), Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana • Mob 040 526 550 • info@fd-ljubljana.si
• www.fd-ljubljana.si Matična štev. 5277256 • Davčna štev. 27171337 • TRR SI56 0201 0009 1880 112
1

8. Potrebujete še opremo za v kletko: podlogo za
kletko, zavese, mačje stranišče, vodo in posodico za
hrano.
9. Tudi vi sami morale biti umirjeni in potrpežljivi!

treh različnih sodnikov pridobi mačka naslov SUPREME
CHAMPION (SC) - supreme šampion.
KASTRIRANI SAMCI/STERILIZIRANE SAMICE
Če je vaša mačka kastriran samček ali sterilizirana
samička, lahko prav tako sodeluje in tekmuje na
razstavah.
Razstavljanje nevtrov je lahko celo uspešnejše (in lažje)
od razstavljanja aktivnih mačk, saj so nevtri običajno v
odlični dlačni kondiciji, kar je pri aktivnih mačkah, ki so
podvržene hormonskim spremembam včasih težko
doseči. Razstavljanje nevtrov je cenjeno in
enakovredno razstavljanju aktivnih mačk.
Tekmovanje pričnejo v razredu nevtrov. Pod enakimi
pogoji kot aktivne mačke pridobijo lahko ocene CAP za
naslov PREMIER (PR) – premier, CAPIB za naslov
INERNATIONAL PREMIER (IP) – mednarodni premier,
CAGPIB za naslov GRAND INTERNATIONAL PREMIER
(GIP) – veliki mednarodni premier in CAPS za oceno
SUPREME PREMIER (SP) – supreme premier.

KAJ PREJME MAČKA NA RAZSTAVI?
1. Na naših mačjih razstavah ni denarnih dobitkov.
2. Vsaka mačka dobi poročilo z mnenjem sodnika
(sodniško poročilo), dokument z oceno (diploma) ter
običajno tudi kokardo za dosežen rezultat.
KAKŠNE OCENE DOBI MAČKA?
Ocenjevanje poteka po sistemu točkovanja. Na razstavi
se podelijo ocene: odlično, zelo dobro in dobro
(Excellent, Very good, Good). Če je v istem
tekmovalnem razredu prijavljenih več mačk, se
uvrstitev določi s številkami 1, 2, 3 in 4. Ocene kažejo
ustreznost pasemskemu standardu.
V tekmovalnih razredih mladih mačk (razred mladičkov
4-7 in razred 7-10 mesecev) je najvišja ocena v razredu
ODLIČNO 1 (Excellent 1). Drugi mladiček dobi ODLIČNO
2 (Excellent 2) in tako naprej do ODLIČNO 4 (Excellent
4).
V tekmovalnih razredih odraslih mačk, se lahko doda
oceni
ODLIČNO
1
še
točke
za
naziv
(CHAMPION/PREMIER .... SUPREME CHAMPION
/PREMIER).

BEST IN VARIETY - BIV
Sodnik v razredih - mladički 4-7, mladički 7-10, odrasle
mačke in nevtri, izbere najboljšega mačka v izbrani
barvi. ob predpostavki, da so v vsakem razredu
tekmovale vsaj tri mačke v isti barvi. Če v razredih
mladički 4-7 in 7-10 ter v razredu odraslih mačk ni
dovolj predstavnikov (najmanj 3), lahko sodnik izbere
najboljšega predstavnika med vsemi razredi. Nevtri
tekmujejo ločeno.

KAKŠEN NAZIV DOSEŽE MAČKA?
1. V razredih mladičev (4-7 mesecev in 7-10 mesecev)
ni nazivov
2. Od desetega meseca dalje tekmuje mačka v
odprtem razredu. Tu se bo najprej potegovala za
naslov CHAMPION. Zmagovalec v tem tekmovalnem
razredu lahko k oceni odlično 1 pri minimalno 93
točkah dobi dodatno oceno CAC. Po osvojitvi treh CAC
pri treh različnih sodnikih postane mačka CHAMPION
(CH) - šampion.
3. V razredu šampionov se lahko ocena CACIB podeli
pri minimalno 95 doseženih točkah. Po treh doseženih
CACIB v dveh različnih državah in dobljenih od treh
različnih sodnikov, postane mačka INTERNATIONAL
CHAMPION (IC) – mednarodni šampion.
4. V razredu mednarodnih šampionov se lahko pri
doseženih minimalno 96 točkah podeli ocena CAGCIB.
Po šestih podeljenih CAGCIB v treh različnih državah in
od treh različnih sodnikov postane mačka GRAND
INTERNATIONAL CHAMPION (GIC) - veliki mednarodni
šampion.
5. V razredu velikih mednarodnih šampionov lahko pri
doseženih 97 točkah pridobi mačka oceno CACS. Po
devetih doseženih CACS v treh različnih državah in od

BEST IN SHOW (BIS) & BEST OF BEST (BOB)
1. Vsak sodnik nominira najboljšega samca in samico v
razredih odraslih in nevtrov, v vseh štirih kategorijah. V
razredih mladičkov 7-10 in 4-7 mesecev pa izbere
enega mladička za tekmovanje Best in Show - BIS.
Tekmovanje poteka tako, da sodniki med vsemi
nominiranimi mačkami v vseh 4 kategorijah
(dolgodlake, srednjedolgodlake, kratkodlake in
siamsko-orientalske pasme) izberejo najlepšega
odraslega samca in najlepšo odraslo samico. Med
nevtri izberejo najlepšega kastriranega samca in
najlepšo sterilizirano samico. Med mladiči najlepšega
mladiča v starosti 7 do 10 in najlepšega 4 do 7
mesecev. Nato naredijo še izbor med zmagovalnimim
samcem in samico, nevtroma in mladičema.
Zmagovalci pridobijo naslov Best in Show, premaganci
Best in Show opp. sex, mladiči Best in Show mladič.
Zmagovalne mačke nato tekmujejo še v Best of Best.
2. V Best of Best tekmovanju se mačke potegujejo za
laskavi naslov BOB od prvega do četrtega mesta v
skupinah odraslih, nevtrov in mladičev.
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