ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Feline federation of Slovenia

PRAVILNIK PRVENSTVA ZFDS
TEKMOVANJE MAČK
TEKMOVANJE VZREJALIŠČ
NATIONAL WINNER

Pravilnik Prvenstva ZFDS je usklajen z veljavnimi FIFe Show Rules, FIFe Statut, FIFe Breeding &
Registration Rules ter statutom in ostalimi veljavnimi pravili Zveze felinoloških društev Slovenije.
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I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
PRVENSTVO ZFDS poteka eno koledarsko leto: od 1. januarja do 31. decembra.
V seštevku točk se upoštevajo točke in dosežki pridobljeni v tem obdobju.
2. člen
(tekmovalni kriteriji in evidence)
Mačke tekmujejo glede na fenotip. Tekmovalne kriterije za PRVENSTVO ZFDS določi Izvršni
odbor ZFDS (v nadaljevanju IO ZFDS).
Evidenco o doseženih rezultatih vodi oseba, ki jo za to nalogo pooblasti IO ZFDS.
Uradne rezultate tekmovanja se pripravi najkasneje v roku 30 (trideset) dni od zaključka
sprejemanja dokazil o dosežkih.
II. TEKMOVANJE MAČK
3. člen
(sodelovanje mačk)
V PRVENSTVU ZFDS lahko s svojimi razstavnimi rezultati sodelujejo vse mačke, vpisane v
Rodovni knjigi ZFDS ter domače mačke, vpisane v Register domačih mačk ZFDS, katerih lastniki
so člani ZFDS.
V register domačih mačk ZFDS se vpiše:
• ime mačke,
• spol,
• številka mikročipa,
• dolžina dlake,
• rojstni podatki,
• lastnik, članstvo v FD
4. člen
(pošiljanje dokazil)
Lastniki mačk pošljejo dokazilo o dosežku (kopijo diplome in kopijo sodniškega poročila) v roku 1
(enega) meseca po razstavi (FIFe Show Rules).
Za dosežke, pridobljene v mesecu decembru, morajo lastniki dokazila o dosežkih (kopijo diplome
in kopijo sodniškega poročila) poslati najkasneje do 15. januarja naslednjega leta.
Dokazila o dosežkih (kopijo diplome in kopijo sodniškega poročila), poslana po predpisanem roku,
se ne upoštevajo v točkovanju prvenstva ZFDS.
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5. člen
(razporeditev pasemskih mačk)
PASEMSKE MAČKE so razvrščene v 4 (štiri) razstavne kategorije:
• kategorija 1: EXO, PER, RAG, SBI, TUV
• kategorija 2: ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
• kategorija 3: BEN, BLH, BML, BSH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU,
OCI, SIN, SNO, SOK, SRL, SRS
• kategorija 4: ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM,
SPH, THA
in tekmujejo glede na spol in starost v 12 (dvanajstih) tekmovalnih razredih:
• mladiči od 4 (štiri) do 7 (sedem) mesecev (tekmovalni razred 12),
• mladiči od 7 (sedem) do 10 (deset) mesecev (tekmovalni razred 11),
• nevtrum samice (tekmovalni razred 10 in višje),
• nevtrum samci (tekmovalni razred 10 in višje),
• odrasle samice (tekmovalni razred 9 in višje),
• odrasli samci (tekmovalni razred 9 in višje).
6. člen
(razporeditev domačih mačk)
DOMAČE MAČKE tekmujejo skupaj v kategoriji domačih mačk (HCS, HCL), razporejenih v 4
tekmovalne razrede:
• nevtri samci dolgodlaki - HCL
• nevtri samice dolgodlake - HCL
• nevtri samci kratkodlaki - HCS
• nevtri samice kratkodlaki - HCS
7. člen
(pridobivanje točk)
Mačka lahko na osnovi doseženih rezultatov pridobi naslednje število točk:
Dosežek

Število točk

prav dobro

1

odlično 2 / odlično 3 / odlično 4 in odlično / II. / III., itd.

2

odlično brez certifikata

3

odlično 1 / I. (prva)

10

odlično 1 / CAC / CAP / I. (prva)

10

CACIB / CAPIB

15

CAGCIB / CAGPIB

20

CACS / CAPS / PH (častni naslov)

25

Best in Variety (zmagovalec v barvi)

15
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Nominacija za Best in Show

30

Best in Show 4-7 / 7-10 / Nevtri / Odrasli

25

Best in Category

10

Best of Best 4

5

Best of Best 3

10

Best of Best 2

15

Best of Best 1

20
Tabela 7.1
8. člen
(nagrajevanje zmagovalnih mačk)

Priznanja se podelijo mačkam, uvrščenim na prva mesta v posamezni razstavni kategoriji (1 - 4,
domače mačke) in tekmovalnem razredu (samec, samica, nevtrum samec, nevtrum samica, mladič
7-10 mesecev, mladič 4-7 mesecev).
Za vsa zmagovalna mesta so priznanja / nagrade enaka.
O priznanjih / nagradah odloča IO ZFDS.
III. TEKMOVANJE VZREJALIŠČ ZFDS
9. člen
(sodelovanje vzrejališč)
V TEKMOVANJU VZREJALIŠČ ZFDS lahko sodelujejo vsa vzrejališča mačk, registrirana v FIFe,
katerih lastniki so člani ZFDS.
10. člen
(pošiljanje dokazil o dosežkih)
Fotokopije diplom dosežkov mačk z razstav, doseženih pod okriljem FIFe, ki nosijo isto ime
vzrejališča, vendar pa njihov lastnik ni član ZFDS, lastniki vzrejališč predložijo do 15. januarja
naslednjega leta.
11. člen
(pridobivanje točk)
Za TEKMOVANJE VZREJALIŠČ se sešteje 20 (dvajset) najboljših dosežkov mačk, ki so
registrirane z istim imenom vzrejališča, ne glede na to kdo je njihov lastnik in v kateri državi živi, in
se točkujejo po sistemu točkovanja posameznih mačk. V primeru, da dve vzrejališči dosežeta enako
število točk, se na višje mesto uvrsti vzrejališče z višjim številom točk pridobljenih v razredih
odraslih in mladičev.
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12. člen
(nagrajevanje zmagovalnih vzrejališč)
Priznanja se podelijo:
• najuspešnejšemu vzrejališču v vsaki razstavni kategoriji (1-4),
• prvim 10 (desetim) vzrejališčem po številu doseženih točk
IV. REZULTATI PRVENSTVA ZFDS
13. člen
(razglasitev in objava zmagovalnih mačk in vzrejališč)
Rezultati PRVENSTVA ZFDS se za vsako tekmovalno leto objavijo na spletni strani ZFDS.
Rezultati PRVENSTVA ZFDS se lahko objavijo tudi v drugih medijih.
Objavijo se:
• zmagovalne mačke uvrščene na prva mesta v posamezni razstavni kategoriji (1 – 4, domače
mačke) in tekmovalnem razredu (samec, samica, samec nevtrum, samica nevtrum, mladič 7-10
mesecev, mladič 4-7 mesecev),
• najuspešnejše vzrejališče po številu doseženih točk v posamezni razstavni kategoriji (kategorija
1-4), 10 (deset) najuspešnejših vzrejališč ZFDS v skupnem seštevku po številu doseženih točk,
ne glede na kategorijo.
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev nagrad zmagovalcem se opravi na skupščini ZFDS
naslednjega leta ali na datum/dan, ki ga določi in potrdi IO ZFDS.
V. NATIONAL WINNER (NW)
14. člen
(sodelovanje mačk)
Za naziv NATIONAL WINNER (NW) lahko tekmujejo samo mačke vzrejene v vzrejališčih,
registriranih v ZFDS, in domače mačke, vpisane v Register domačih mačk ZFDS. Upoštevajo se
samo točke pridobljene na razstavah, organiziranih s strani društev ZFDS v tekmovalnem
koledarskem letu.
V primeru, da je v koledarskem letu več kot 10 (deset) kandidatov za naslov NW, se naziv podeli
prvim 10 (desetim) mačkam z večjim številom doseženih rezultatov Best in Show (v nadaljnjem
besedilu BIS).
15. člen
(pridobivanje točk)
Za doseg naziva NATIONAL WINNER (NW) mora mačka v koledarskem letu doseči naslednje
rezultate: 170 točk po točkovniku, razvidnem iz tabele 15.1, in v okviru teh točk vsaj dvakrat Best
in Show ali enkrat BIS ter dve dodatni nominaciji za BIS.
Dosežek
I / EX 1 / CAC / CAP / CACIB / CAPIB /
CAGCIB / CAGPIB / CACS / CAPS / PH
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Best in Variety

15

Nominacija BIS

30

Best in Show

25

Best of Best 4

5

Best of Best 3

10

Best of Best 2

15

Best of Best 1

20
Tabela 15.1
16. člen
(registracija naziva)

Naziv NW se v skladu z navodili Federation Internationale Feline vpiše v rodovnik pred imenom
mačke in pridobljenimi nazivi z oznako NW.
17. člen
(objava dobitnikov naziva NW)
Na spletni strani ZFDS se objavi seznam mačk z nazivom NW.
Seznam dobitnikov naziva NW se lahko objavi tudi v drugih medijih.
VI. VELJAVNOST PRAVILNIKA
18. člen
Pravilnik Prvenstva ZFDS je bil sprejet na skupščini ZFDS v Lukovici, 1. marca 2019 in velja za
leto 2019 in naprej.

Predsednik skupščine ZFDS

Predsednik ZFDS

Božidar Grigić

Tatjana Malgaj

Otemna 3, 3201 Šmartno v Rožni dolini, Slovenija
+386 41 335 235 zfds@zfds.net www.zfds.si

Stran 6 od 6

