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NKFV TENTOONSTELLINGSREGLEMENT KAT-EXPO 2017
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met dit showreglement.
KLASSEN
In de DETERMINATIEKLASSE kunnen katten worden ingeschreven waarvan het ras en/of de kleur niet vaststaat, indien u deze kat na
determinatie wil laten keuren kost dit € 10,-- extra. Kruis dan ook de klasse aan waarin de kat gekeurd moet worden.
Voor NESTEN heeft u de keuze om of het hele nest (minimaal 3 kittens) 13 tot 17 weken, in de nestklasse in te schrijven of ieder kitten apart in de
klasse 3-6 maanden. De moederpoes mag bij het nest gratis buiten mededinging worden meegenomen. Wilt u haar laten keuren dan moet u een
apart inschrijfformulier invullen en is voor haar het gewone inschrijfgeld verschuldigd.
In de NIEUWELINGENKLASSE kunnen katten worden ingeschreven die behoren tot een ras dat (nog) niet door de NKFV erkend is, deze katten
dingen niet mee in de competitie.
BEVESTIGING
Van elke geaccepteerde inschrijving, ontvangt u een bevestiging. Controleer deze goed en meld eventuele fouten direct aan het inschrijfbureau.
Op de show kunnen geen wijzigingen meer worden verwerkt.
BETALING
Na ontvangst van uw bevestiging dient u zo spoedig mogelijk het bedrag met vermelding van uw exposantennummer over te maken op
NL84INGB0000452565 BIC INGBNL2A t.n.v inschrijfbureau Kat-Expo.
Het totaal verschuldigde bedrag moet uiterlijk 14 dagen vòòr de show op de ING banknummer zijn bijgeschreven. Betaalt u later of schrijft u pas
binnen 14 dagen voor de show in dan wordt uw inschrijfgeld met € 2,50 per exposant verhoogd. Uitsluitend internet betalingen kunnen tot 5
werkdagen voor de showdatum worden overgeboekt en verwerkt.
Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf ontvangst van het inschrijfformulier door het inschrijfbureau, ongeacht of de inschrijver op de show
verschijnt. Terugtrekking van de inschrijving en restitutie van het inschrijfgeld kunnen alleen worden gedaan volgens de regels vermeld bij
"wijzigingen". In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten verbonden aan jegens inschrijver te treffen incassomaatregelen te
voldoen.
WIJZIGINGEN, OMRUILINGEN en TERUGTREKKINGEN
Klassenwijzigingen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden doorgegeven aan het inschrijfbureau, evenals elke door de ingeschreven kat nieuw
behaalde aantekening/titel met de naam van de keurmeester(s). Klassenwijzigingen kunnen uiterlijk tot en met de dinsdag voor de show
per e-mail worden doorgegeven. Voor elke inschrijving die tot 2 weken voor de show schriftelijk wordt teruggetrokken wordt € 7,-administratiekosten berekend, daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij omruilingen na deze termijn wordt het volle inschrijfgeld voor
zowel de eerst ingeschreven kat als de nieuw ingeschreven kat berekend. Omruilingen zijn mogelijk tot uiterlijk 1 week voor de show.
VETERINAIRE KEURING
De veterinaire keuring is tussen 7:30 en 9:00 uur.
Van elke kat moet een bewijs van inenting tegen kattenziekte worden overlegd dat minstens 2 weken en maximaal 1 jaar oud is voor dood vaccin
en maximaal 2 jaar oud voor levend vaccin. Alleen volledige entingen zijn geldig. De katten moeten schoon zijn en vrij van vlooien, mijten,
schimmels en besmettelijke ziekten. Veterinair afgekeurde katten worden niet in de zaal toegelaten. Bij afkeuring op verdenking van een
besmettelijke ziekte worden ook de andere katten van de exposant niet toegelaten. De beslissing van de dierenarts is bindend voor de exposant
en de showorganisatie. Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens een dierenarts een risico zijn voor andere katten alsnog uit de tentoonstellingsruimte verwijderd worden. Zichtbaar zwangere poezen worden niet toegelaten. Buitenlandse exposanten: alle katten met geldige
rabiësenting (die minimaal 21 dagen oud is en voldoet aan door de fabrikant gestelde termijnen).
KOOIEN
De kooien zijn 50 cm breed, hoog en lang. Gebruik van gordijntjes is verplicht. Het inschrijfbureau heeft het recht meerdere katten van 1 eigenaar
in een dubbele kooi te plaatsen. Kattenbakvulling is gratis in de zaal te krijgen. U heeft verder nodig: een kattenbakje, een drinkbakje en
vloerbedekking. Bij tijdig inschrijven wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen voor plaatsing. Bij het zonder toestemming van
de organisatie in gebruik nemen van andere kooien kunt u gediskwalificeerd worden.
AANSPRAKELIJKHEID
De NKFV en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, ziekten, behandelingskosten, verwondingen, verlies, ontsnapping, zoekraken
e.d. van exposanten, katten, bezoekers of begeleiders en goederen, etc.
ALGEMEEN
Uw kat moet de hele dag in de kooi aanwezig zijn. Een steward komt u waarschuwen om met uw kat naar de keurmeester te gaan. U wordt
aangeraden om tenminste bij uw kooi te blijven tot uw kat is gekeurd. Exposanten mogen niet met keurmeesters over hun katten praten tot de
gehele keuring heeft plaatsgevonden. Stewards mogen geen informatie over de keuring geven.
Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen gediskwalificeerd worden.
De door de dierenarts afgestempelde kooikaart moet goed zichtbaar op de kooi bevestigd worden. Eventuele onjuistheden op deze kaart dient u
door te geven aan het secretariaat.
De showorganisatie kan inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren.
Het uitreiken van een aangekondigde BIS-serie en de indeling ervan is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in die serie.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het NKFV- bestuur.
PRIJZEN TIJDENS DE KAT-EXPO:
Inschrijfgeld:
NKFV Fokkerleden :
€ 19,50 per kat
€ 30,00 per nest
€ 7,00 determinatie
Niet leden:
€ 22,50 per kat
€ 35,00 per nest
€ 7,00 determinatie
Catalogus verplicht € 4.00
Keuren na determinatie: NKFV fokkerleden € 19,50 per kat
Keuren na determinatie: niet leden € 22,50 per kat
Ringkeuring: € 10,00 (kan alleen als er ook ingeschreven is voor een normale keuring)
Er is 1 kooi per kat beschikbaar. Extra kooien zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 12,50 en indien er voldoende ruimte beschikbaar is.
Sturdi’s zijn toegestaan. De prijs kunt u per e-mail opvragen bij het inschrijfbureau onder vermelding van de afmetingen van uw sturdi.

HET IS VERBODEN OM IN DE ZAAL TE ROKEN !!
Reglement geldig vanaf 01-01-2017. Voorgaande reglementen zijn vervallen.
Een uitgebreid reglement kunt u aanvragen bij het inschrijfbureau.
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VERKLARING VAN DE VERSCHILLENDE RASSEN EN KWALIFICATIES
OPEN KLASSE Voor katten die op de dag van de show tien maanden of ouder zijn. Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden
geregistreerd indien deze kat drie maal een CAC behaald heeft onder drie verschillende keurmeesters.
KASTRAAT KLASSE Voor katten die op de dag van de show tien maanden of ouder zijn en die gekastreerd of gesteriliseerd
zijn. Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CAP heeft behaald onder drie
verschillende keurmeesters.
KAMPIOEN KLASSE, PREMIOR KLASSE Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) of Internationaal Premior (Int.Pr.)
geregistreerd worden indien deze kat drie maal een CACIB/CAPIB behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een
CACIB/CAPIB behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.
INTERNATIONAAL KAMPIOEN KLASSE, INTERNATIONAAL PREMIOR KLASSE
Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) of Groot Internatio-naal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden,
indien deze kat drie maal een CAGCl/CAGPI behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een CAGCl /CAGPI in
hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.
GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN KLASSE, GROOT INTERNATIONAAL PREMIOR KLASSE Een kat kan als
Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) of (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.)
worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CACE/CAPE heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een
CACE/CAPE in twee verschillende landen of vijf maal een CACE/CAPE in hetzelfde land, onder drie verschillende
keurmeesters.
EUROPEES KAMPIOEN KLASSE, EUROPEES PREMIOR KLASSE
Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) of Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien
deze kat vier maal een CAGCE/CAGPE heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een CAGCE/CAGPE in drie verschillende landen of zes maal een CAGCE/CAGPE in twee verschillende landen of zeven maal een CAGCE/CAGPE in
hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.
WERELDKAMPIOEN KLASSE, WERELDPREMIOR KLASSE
Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) of Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. vier
maal een CACM/CAPM (heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een CACM/CAPM in twee verschillende landen,
of zes maal een CACM/CAPM in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester
van buiten Europa.
De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De
certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden.
Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet op de betreffende
tentoonstelling het certificaat bijgetekend worden door een andere (bevoegde) keurmeester.
Certificaten behaald op een show georganiseerd door een vereniging, die aangesloten is bij de FIFe, worden niet erkend. Dit
geldt niet alleen voor Felikat, Mundikat, 1. DEKZV en FBE = Felis Belgica, maar voor alle bij de FIFe aangesloten verenigingen.
ERE KLASSE
Voor katten die minstens de titel “Groot Internationaal Kampioen” of “Groot Internationaal Premior” bezitten. De winnaar krijgt de
aantekening “Beste Ereklasse”. De keuring voor de gehele klasse geschiedt zonder onderscheid naar kleur of geslacht en wordt
alleen onderverdeeld naar vachtlengte (langhaar, halflanghaar, korthaar).
NESTKLASSE
Voor nesten met minimaal drie kittens, die op de dag van de show minstens dertien weken en hoogstens zeventien weken oud
zijn. Het nest wordt als geheel gekeurd en krijgt ook als geheel één beoordeling. Deze beoordeling is ten hoogste U1. De
moederpoes mag bij de nestklasse gratis buiten mededinging worden ingeschreven. Indien zij ook moet worden gekeurd, dient
een apart formulier voor haar te worden ingevuld en is voor haar het gebruikelijke inschrijfgeld verschuldigd. Voor nesten van 13
- 17 weken heeft u dus de keuze om het nest in te schrijven in de nest-klasse, en/of ieder kitten apart in de klasse 3 - 6
maanden.
DETERMINATIEKLASSE
Van katten die in deze klasse zijn ingeschreven wordt het ras en de kleur bepaald.
HUISKATTENKLASSE
Voor katten die niet behoren tot een bestaand ras, noch tot een kruising van bestaande rassen. De beoordeling is hoogstens
U1.
NIEUWELINGENKLASSE
Voor katten van een (nog) niet door de NKFV erkend ras. Voor katten die in deze klasse zijn ingeschreven wordt alleen een
keurrapport opgemaakt. Er komt geen beoordeling op het rapport. De katten die in deze klasse zijn ingeschreven doen niet mee
met de competitie. Bij inschrijving dient een fotokopie van de afstammingspapieren meegestuurd te worden.
N.B. In alle klassen is “Uitmuntend” (U) de hoogste kwalificatie die kan worden behaald. Als meerdere dieren in een bepaalde
klasse “uitmuntend” zijn, worden zij onderverdeeld in “U1”, “U2” en “U3”. Eventuele andere uitmuntende katten krijgen slechts
“U”. Alleen als een kat “U1” heeft behaald KAN de keurmeester besluiten die kat een extra aantekening in de vorm van een
CAC, etc. toe te kennen. De keurmeester is hiertoe echter beslist niet verplicht.
Verklaring kwalificaties: Uitmuntend (U): Tentoonstellingsdier, uitstekend geschikt voor de fok. Zeer Goed (ZG): Ongeschikt
voor tentoonstellingen, doch met een uitgezochte partner soms wel geschikt voor de fok. Goed (G): Ongeschikt voor zowel
tentoonstellingen als voor de fok.
Verklaring van de aantekeningen: CAC: Certificat d’Aptitude au Championnat CAP: Certificat d’Aptitude au Premieur CACIB:
Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté CAPIB: Certificat d’Aptitude au Premior de Beauté CAGCI:
Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International CAGPI: Certificat d’Aptitude au Grand Premior International CACE:
Certificat d’Aptitude au Championnat Européen CAPE: Certificat d’Aptitude au Premior Européen CAGCE: Certificat d’Aptitude
au Grand Championnat Européen CAGPE: Certificat d’Aptitude au Grand Premior Européen CACM: Certificat d’Aptitude au
Championnat du Monde CAPM: Certificat d’Aptitude au Premior du Monde

