
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)

STE NA RAZSTAVI PRVIČ?
VODIČ PO RAZSTAVI MAČK 

POZDRAVLJENI IN DOBRODOŠLI NA MAČJI RAZSTAVI 
Če ste ljubitelj  mačk in še niste obiskali  nobene razstave mačk,  ste zamudili  nekaj  resnično
izjemnega. 
Razstava mačk je prav posebno doživetje in prav posebno okolje,  kjer  za  razstavljavce in za
obiskovalce veljajo pisana in nepisana pravila - tako imenovani "razstavni bonton" ali "razstavna
etiketa".  Ta  pomaga  razstavljavcem,  pa  tudi  vam  obiskovalcem,  preživeti  nepozabne  ure  ob
občudovanju in spoznavanju mačk ter njihovih značilnosti. 
Naše razstave mačk potekajo  po točno izdelanih razstavnih  pravilih  mednarodne felinološke
zveze (Federation Internationale Feline- FIFe). 

PRAVILO DOTIKANJA IN ROKOVANJA 
Težko  se  je  zadržati  ob  prekrasnem,  lesketajočem,
mehkem mačjem krznu, ki magično privablja k božanju in
dotikanju.  Ampak  -  na  mačji  razstavi  je  eno  izmed
najpomembnejših  pravil  NE  DOTIKAJ  SE  RAZSTAVLJENIH
MAČK  BREZ  DOVOLJENJA  LASTNIKA!  Veliko  razstavnih
kletk že ima napis s to prošnjo, pa še vedno obiskovalci tak
napis namerno ali nenamerno spregledajo. 
Zakaj razstavljavci ne dovolijo dotikanja svojih mačk? 
Popolnoma naravno je,  da  se  želimo dotakniti  krznenih
lepotic,  jih  dvigniti  v  naročje,  jih  pobožati  in  prižeti  k
obrazu, toda bakterije in virusi se lahko z lahkoto preko
vaših rok na ta način prenašajo iz mačke na mačko. 
Podobno kot naši otroci, ki prihajajo iz različnih domov in
so ob prihodu v vrtec prve mesece veliko bolj dojemljivi za
različne okužbe, tudi mačke prihajajo iz različnih domov in
okolij.  Vsaka od njih iz svojega domačega okolja prinaša
»svoje« bakterije  in  viruse  na katere so same odporne,
druge mačke pa v stiku z  njimi  lahko zbolijo.  Mačke so
doma varovane  in  lastniki  skrbijo,  da  niso  izpostavljene
okužbam  zato  na  razstavah  lastniki  neradi  vidijo  in  ne
dovolijo, da se obiskovalci dotikajo razstavljenih mačk.
To je torej razlog, zakaj večina razstavljavcev ne želi, da se
mačk dotikate.
Vendar ne obupajte!
Če je vaša želja po božanju in dotikanju velika, poprosite
za  dovoljenje  razstavljavca  in  sprejmite  ponujeno
razkužilo.  Temeljito  si  razkužite  roki  in  obleko.
Razstavljavec bo  cenil  vašo  skrb,  za  vas  pa  je  temeljita
dezinfekcija le majhna cena, da se boste lahko dotaknili in
pocrkljali dragocenega muca.

Če si boste ogledali ocenjevalni prostor, boste opazili, da si
tudi  stevardi  in  sodniki  pred ocenjevanjem nove mačke
vedno temeljito razkužijo roke. 

KJE IN KAKO PRIČETI Z OGLEDOM? 
Razstavo si je najbolje začeti ogledovati v  smeri urinega
kazalca. 
Razstavne dvorane so večkrat bolj majhne kot ne. Lahko
so  natrpane  s  kletkami  ter  stojnicami,  zato  je  včasih
gibanje  oteženo obiskovalcem in  razstavljavcem,  ki  so  s
svojo mačko na poti v sodniški prostor ali pa se vračajo iz
njega.  Na  večini  razstav  lahko  obiskovalci  ogledujejo
mačke le iz zunanje strani kletk, notranji del sektorjev je
namenjen  razstavljavcem,  njihovi  opremi,  mizam  za
pripravo  mačk,  itd.  V  notranji  krog  lahko  greste  le  na
povabilo razstavljavca, ko vam bo morda pokazal svojega
mačka, fotografije, se želel z vami pogovoriti ... 
RAZSTAVLJENE MUCE SI OGLEJTE S KATALOGOM V ROKI !
Na razstavnih kletkah je največkrat le številka pod katero
boste  lahko  našli  mačko  v  katalogu.  Če  si  boste
razstavljene mačke ogledovali  s  katalogom v roki,  boste
ugotovili,  da je tak ogled veliko prijetnejši, predvsem pa
zanimivejši.  Ob gledanju boste sočasno prebrali o mački
marsikaj  zanimivega:  kako  ji  je  ime,  kako  se  pravilno
imenuje  barva,  kakšni  so  njeni  dosežki,  kdo  so  starši,
koliko je stara, kdo je njen vzreditelj in kdo jo razstavlja. Če
boste imeli srečo, bodo na tej razstavi tudi njeni predniki
(starši,  stari  starši,  ..)  in  boste  lahko  s  primerjavo  med
njimi iskali tudi podobnosti ... 
Postojte torej pred kletko in si mačko temeljito oglejte. 
Preglejte podatke o njej v  katalogu  ali pa jih preberite iz
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kartončka  na  kleti,  oglejte  si  kako  razstavljavec  mačko
pripravlja na ocenjevanje, kako jo drži, kako jo predstavlja
sodnikom! 
ALI LAHKO GOVORIM Z RAZSTAVLJAVCEM? 
Seveda! Večina razstavljavcev se z veseljem pogovarja o
svojih  mačkah,  pasmi...  itd.  Le  izbrati  morate  primeren
trenutek, ko razstavljavec ni zaposlen s pripravo mačke za
ocenjevanje.  Razstava  je  za  vzreditelje  in  razstavljavce
vedno  pomemben dogodek.  To je dan, ko predstavijo in
pokažejo  rezultate  svoje  vzreje  sodnikom,  ostalim
vzrediteljem  in  razstavljavcem.  Zato  so  na  razstavi
velikokrat polno zaposleni: slediti morajo vrstnemu redu
pri sodniških mizah, posvetiti se morajo pripravi mačke na
ocenjevanje,  se  pogovoriti  z  ostalimi  razstavljavci,
poslušati pozive po mikrofonu ... 
Če boste v pogovoru z razstavljavcem doživeli, da vas bo
prav  na  hitro  odslovil  ali  celo  ignoriral  -  ne  bodite
ogorčeni. Ko stevard pokliče številko mačke ima le nekaj
minut  časa,  da  svojo  mačko  pripravi  in  odnese  na
ocenjevanje. Lahko mu sledite do ocenjevalnega prostora
in si ogledate ocenjevanje ali pa se h kletki in vzreditelju
vrnete kasneje. 
Najboljši čas za pogovor in ogled je v času, ko se prvi krog
ocenjevanja  zaključi.  Vedno  pa  lahko  vzreditelja
predhodno povprašate ali ima za vas in vaša vprašanja na
razpolago nekaj trenutkov. 
Večina tujih razstavljavcev tudi govori angleški jezik. 
ALI LAHKO NA RAZSTAVI FOTOGRAFIRAM? 
Seveda  lahko.  Za  fotografiranje  posameznih  mačk  v
kletkah  pa  le  zaprosite  lastnika  za  dovoljenje.  Večina
razstavljavcev z  veseljem  vzame  mačko  iz  kletke,  jo
podrži , da lahko napravite dobro fotografijo. 
Bodite  pa  pazljivi  pri  slikanju  od  blizu  in  NE
UPORABLJAJTE  BLISKAVICE.  Močan  snop  svetlobe,  ki
zadene mačko direktno v oči ni prijeten, pa tudi škodljiv je
lahko. 
KAJ STORITI ČE MAČKA POBEGNE? 
Prestrašen,  glasen  klic  'PAZI,  MAČKA'  ali  pa,  'ZAPRITE
VRATA!', ki ga boste morda zaslišali v razstavni dvorani bo
pomenil,  da  se  je  katera  od  razstavljanih  mačk  iz
kakršnegakoli  razloga  močno  prestrašila,  našla  pot  iz
kletke, se iztrgala iz naročja lastnika ali stevarda, skočila iz
sodniške mize. 
V  takšnem  primeru  se  hitro  ozrite  naokoli,  OSTANITE
MIRNI  IN  OBSTOJTE  NA  MESTU,  utišajte  glasove  ali
popolnoma utihnite (opozorite tudi sogovornike). 
Če ste zelo blizu vrat, čim prej mirno zakorakajte do njih in
jih zaprite. Opazili boste, da se gibanje in valovanje zvokov
ter premikanje ljudi v takem primeru v razstavni dvorani
kar naenkrat pritaji in umiri, dokler mačka ni najdena in
varno pospravljena v naročje lastniku ali v kletki. 
Mačka bo najverjetneje zelo prestrašena – tuji glasovi, tuji
vonji, tuji ljudje - in se bo branila, kljub vašim prijaznim
namenom uloviti  jo,  z  zobmi  in kremplji.  Če niste vešči

rokovanja  s  prestrašeno  in  razburjeno  mačko,  lovljenje
raje  prepustite  lastniku  ali  ljudem,  ki  vedo  kaj  storiti  v
takih trenutkih. 
Največ lahko pomagate s tem, da v primeru, če veste kam
je mačka stekla, lastniku lokacijo pokažete. 
SE LAHKO POGOVARJAM S SODNIKI? 
Med ocenjevanjem se s sodniki žal ne morete pogovarjati.
Obisk  razstave mačk  je  prijetna priložnost  za  vas,  je  pa
tudi  precej  resna  zadeva  za  večino  razstavljavcev,
vzrediteljev ter sodnikov. 
Ko  boste  v  bližini  sodniško/ocenjevalnega  prostora  ne
govorite preglasno, ne delajte hitrih gibov oz. ne delajte
ničesar  kar  bi  lahko vznemirilo  sodnika  ali  mačko,  ki  jo
ocenjuje. Najprimerneje je, da ste v bližini ocenjevalnega
prostora mirni in tihi, si vzamete čas ter opazujete sodnika
pri njegovem delu. 
Doživeti  ocenjevanje  in  opazovati  sodnika  je  posebno
doživetje in enkratna priložnost, saj tako mačke spoznate
še iz drugega zornega kota. Veliko sodnikov že med samim
ocenjevanjem (še raje pa po koncu ocenjevanja) predstavi
značilnosti določene barvne skupine. Z veseljem pokažejo
prisotni  publiki,  kako  poteka  ocenjevanje,  na  kaj  so  pri
posamezni pasmi, barvi pozorni, kako se mačko oceni, kaj
je bilo tisto 'nekaj', kar jih je prepričalo, da so boljšo oceno
podelili eni mački in zakaj so se odločili za drugo. Čeprav
se bodo vam morda vse mačke zdele enake in vse enako
lepe,  imajo  sodniki  dovolj  znanja  ter  zelo  ostro  oko  in
opazijo stvari, ki jih obiskovalci običajno niti ne zaznajo. 
Po taki razlagi si lahko ocenjene muce še enkrat ogledate,
skušajte  se  spomniti  besed  sodnikov  in  morda  boste
sčasoma tudi sami opazili razlike. 

OB KONCU RAZSTAVE 
Ob odhodu iz razstavnega prostora si seveda vzemite še
čas, postojte in poglejte kar vam ponuja INFORMATIVNA
STOJNICA, ki jo pripravi naše društvo. 
Na  njej  najdete  zloženke  z  nasveti  o  pravilni  oskrbi,
nakupu, izbiri muce in še kaj. 
Če  vam  je  obisk  na  razstavi  zbudil  zanimanje  in/ali
vprašanja,  lahko  po  razstavi  kontaktirate  organizatorja.
Morda  vas  je  obisk  navdal  z  idejo,  da  bi  tudi  sami
razstavljali svojo lepotico ali lepotca, ki ga že imate doma
ali pa vam je obisk razstave zbudil željo po izbiri in nakupu
mačke – pridružite se nam in se včlanite v društvo. . 
Za  več  informacij  o  društvu  in  njegovi  dejavnosti  ter
članstvu, prebrskajte naše spletne strani. 
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