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Commissie" (VC) daarnaast toezicht op alle
veterinaire aspecten voor en tijdens de
tentoonstellingen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
1.1
Alle tentoonstellingen worden gehouden met
inachtneming van de bepalingen van de FIFe, de
Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en
het Tentoonstellings Reglement van Mundikat.
1.2
In geval dat deze bepalingen met elkaar
conflicteren zijn de toepasselijke bepalingen van
de FIFe bindend.
1.3
Van deze reglementen zal altijd een exemplaar
op het secretariaat van de tentoonstelling,
alsmede bij de Mundikat informatiestand ter
inzage liggen.

TENTOONSTELLINGS- EN ORGANISATIE
COMMISSIE (TOC)
Artikel 2
2.1
De TOC bestaat uit ten minste drie (3) leden,
inclusief de ingevolge art. 9 lid 1 HHR door het
bestuur
uit
zijn
midden
benoemde
portefeuillehouder tentoonstellingen.
2.2
indien er in de TOC vacatures zijn, zoekt de
commissie één of meer kandidaten voor de
vacante functie en geeft deze namen aan het
bestuur op. Het bestuur benoemt de door de
commissie voorgestelde kandida(a)t(en), tenzij
daartegen ernstige en gegronde bezwaren
bestaan.
2.3
De TOC heeft de algehele leiding van de
tentoonstelling en is daarbij verantwoordelijk
voor de orde en de goede gang van zaken op de
tentoonstelling (zie ook art. 13 lid 8 en 9 HHR).
2.4
De commissie is gerechtigd personen en/of
dieren die de orde of de goede gang van zaken
op een tentoonstelling verstoren of dreigen te
verstoren, de toegang te weigeren tot of te
verwijderen uit de tentoonstellingsruimte. Tevens
is deze gerechtigd eventueel reeds ingeschreven
dieren buiten mededinging te plaatsen
2.5
De TOC heeft onder meer tot taak:
a. Het bestuur te adviseren over plaats, datum
en
aard
van
de
te
organiseren
tentoonstellingen of andere evenementen.
b. Het maken van begrotingen en deze ter
goedkeuring voor te leggen aan het bestuur
en het beheren van de gelden voor de
tentoonstelling.
c. Het bestuur te adviseren over de
keurmeesters, die voor een tentoonstelling of
ander evenement, conform de FIFe regels,
uitgenodigd zullen worden. Tenzij door het
bestuur bezwaren kenbaar gemaakt en
aangenomen worden, nodigt de commissie
de voorgestelde keurmeesters namens het
bestuur uit
d. Het zorgdragen over de verdeling van de
diverse klassen over de keurmeesters.
e. Het regelen en verwerken van de
inschrijvingen.
f. Het samenstellen van de catalogus.
g. Het aantrekken en benoemen van stewards.
h. Het beheren en onderhouden van de
tentoonstellingsmaterialen.
i. De "Veterinaire Commissie" regelt de
veterinaire keuring vóór aanvang van de
show.
Namens de vereniging houdt de "Veterinaire

INSCHRIJVINGEN
Artikel 3
3.1
Iedere inschrijving begint met de indiening van
de daarvoor vastgestelde en correct ingevulde
(digitale) inschrijfformulieren.
3.2
Inschrijving staat open voor leden van door de
FIFe erkende verenigingen. Door invulling,
ondertekening
en toezending
van de
formulieren aan het inschrijfbureau van de TOC
verbindt men zich om zich te houden aan de
bepalingen van dit reglement en de FIFe Show
Rules
Uitzondering op dit artikel geldt voor katten die
ingeschreven worden door niet FIFe leden
volgens artikel 13 van dit reglement.
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Voor iedere kat moet een inschrijfformulier
worden ingevuld.
Inschrijfgelden moeten gelijktijdig met de
inzending van de inschrijfformulieren worden
voldaan. Teruggave van inschrijfgeld kan alleen
plaatsvinden indien:
a. lid 6 van dit artikel van toepassing is
b. de inzender zijn inschrijving uiterlijk op de
sluitingsdatum intrekt.
Van iedere in te schrijven kat - met uitzondering
van dieren die worden ingeschreven in de
nieuwelingenklasse of de huisdierenklasse moet het stamboekregistratienummer worden
vermeld.
Wanneer dit nummer nog niet bekend is, wordt
de inschrijving slechts geaccepteerd wanneer
een aanvraag tot registratie bij het
Stamboeksecretariaat is ingediend. Dit geldt
enkel voor kittens (4-7 maanden) en voor katten
geïmporteerd van een andere organisatie
ingeschreven in showklassen 9-13.
Indien de inschrijving wordt geaccepteerd,
ontvangt de inzender voor elke ingeschreven
kat een bewijs van deelneming, hetgeen tijdig
zal worden toegezonden. Tevens ontvangt de
eigenaar informatie over de in functie zijnde
keurmeesters.
De TOC is gerechtigd inschrijvingen te
weigeren. De inzender ontvangt van deze
weigering bericht onder opgaaf van redenen die
tot weigering hebben geleid.
Inschrijvingen kunnen geweigerd worden indien:
a. niet aan de geldelijke verplichting jegens de
vereniging is voldaan;
b. de inschrijfformulieren onjuist of onvolledig
zijn ingevuld;
c. de sluitingstermijn van de inschrijving is
overschreden;
d. het totaal der inschrijvingen de voor de
tentoonstelling beschikbare ruimte te boven
gaat.
e. het ras of de variëteit volledig is uitgesloten
van het stamboek en de tentoonstellingen.
Inschrijvingen van niet Mundikat leden kunnen
worden geweigerd indien de opgaven niet zijn
ingediend via en/of goedgekeurd door de bij de
FIFe aangesloten vereniging waarvan de

3.9

3.10

3.11

inzender lid is. Alleen voor inschrijvingen, die
bevestigd zijn door de FIFe club waar de
inzender lid is, geldt een betalingsgarantie.
Van deelneming of verdere deelneming aan een
tentoonstelling wordt men uitgesloten indien
voor, tijdens of na de tentoonstelling blijkt dat
bewust onjuiste gegevens bij de inschrijving
werden verstrekt. De eventueel op deze
tentoonstelling behaalde prijzen en/of titels
worden in zodanig geval vervallen verklaard.
Deze uitsluiting geldt voor alle door betrokkene
ingeschreven dieren.
Voorts kan uitsluiting plaats vinden op grond van
alle andere overtredingen van de op het
moment van de tentoonstelling van kracht zijnde
reglementen.
Wilde katten, Munchkin en Scottish Fold
Het is verboden de volgende katten te showen,
promoten of adverteren:
- wilde katten of rassen die gebaseerd zijn op’
wilde’ katten(→ FIFe General Rules § 13.1).
- katten die lijden aan (pseudo-)achondroplasia
(zoals bijvoorbeeld de Munchkin) of
osteochondrodysplasia (zoals de Scottish Fold),
of met katten die dergelijke kat(ten) in de
afstamming hebben.

TOELATINGSEISEN
Artikel 4
4.1
De minimumleeftijd is vier (4) maanden, welke op
de tentoonstellingsdatum bereikt moet zijn en
waarop de katten ingeënt dienen te zijn tegen
kattenziekte en tegen niesziekte. Een daarop
betrekking hebbend geldig en volledig ingevuld
document dient bij de veterinaire keuring te
worden overlegd. De datum van vaccinatie moet
minimaal 15 dagen oud zijn. De vereiste
boosters dienen eveneens minimaal 15 dagen
oud te zijn. Vaccinaties tegen rabiës volgens de
nationale wetgeving en regelgeving. Alle
vaccinaties dienen te zijn uitgevoerd door een
dierenarts met in acht name van de nationale
wetgeving van het land waar de kat woonachtig
is. De geldigheidsperiode van de vaccinaties is
aangegeven door de dierenarts in het
dierenpaspoort of vaccinatiecertificaat en
moeten gerespecteerd worden.

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Het is de exposant zijn eigen verantwoording op
de hoogte te zijn van de veterinaire regels van
het land waar de show plaatsvindt.

4.2
4.3

4.4

4.5

De TOC is in overleg met de Veterinaire
Commissie gerechtigd om bij inschrijving, gelet
op bepaalde omstandigheden, nadere eisen te
stellen met betrekking tot inentingen.
Huiskatten die op de tentoonstellingsdatum de
leeftijd van 10 maanden hebben bereikt moeten
gecastreerd/ gesteriliseerd zijn.
Zwangere alsmede zogende poezen kunnen niet
worden ingeschreven en worden op de
tentoonstelling niet toegelaten. Bij constatering
door de dierenarts wordt de kat niet op de
tentoonstelling toegelaten en registreert het
Showsecretariaat de kat als gediskwalificeerd. Bij
constatering door de keurmeester wordt de kat
alsnog gediskwalificeerd.
Een kat die vanwege agressief gedrag 3x een
gele kaart heeft ontvangen in Nederland volgens
artikel 5.6, wordt van verdere competitie in de
toekomst uitgesloten.
Indien de dierenarts bij een kater ouder dan 10
maanden afwijkingen aan de testikels
constateert wordt de kat van competitie op de
tentoonstellingsdatum uitgesloten en als “buiten

4.13

4.14

4.15
4.16

mededingen”
geregistreerd
door
het
showsecretariaat.
Blinde katten kunnen niet worden ingeschreven
en worden op de tentoonstelling niet toegelaten.
Wanneer de verdenking bestaat dat aan een kat
een stimulerend of verdovend middel is
toegediend beslist een dierenarts hierover.
Indien hij/zij meent, dat dit heeft plaatsgevonden,
wordt de betrokken kat van verdere keuring
uitgesloten(gediskwalificeerd), ongeacht verdere
hieruit mogelijk voortvloeiende disciplinaire
consequenties voor de betrokken eigenaar.
Katten waarvan het uiterlijk door enig
kunstmiddel of enige ingreep is gewijzigd
teneinde de keurmeester te misleiden (b.v.
verven, scheren, overmatig poederen enz.)
worden door de keurmeester die dit heeft
vastgesteld van verdere keuring uitgesloten
(gediskwalificeerd), ongeacht verdere hieruit
mogelijk
voortvloeiende
disciplinaire
consequenties.
Katten waarvan door de dierenarts of
keurmeester geconstateerd wordt dat de
klauwen operatief zijn verwijderd, worden van
competitie
op
de
tentoonstellingsdatum
uitgesloten en als “buiten mededingen”
geregistreerd door het showsecretariaat.
Katten die er onverzorgd (niet schoon) uitzien,
vieze oren hebben, waarbij de aanwezigheid van
parasieten wordt vastgesteld e.d. worden op de
tentoonstelling
niet
toegelaten,
dit
ter
beoordeling van een dierenarts.
Katten met poly- of olygodactyli kunnen niet
worden ingeschreven en worden op de
tentoonstelling niet toegelaten. Bij constatering
door de dierenarts wordt de kat niet op de
tentoonstelling toegelaten en registreert het
Showsecretariaat de kat als gediskwalificeerd.
Bij constatering door de keurmeester wordt de
kat alsnog gediskwalificeerd.
A. Katten met een navelbreuk of dwerggroei
(nanisme) en te dikke of ondervoede katten
kunnen niet worden ingeschreven en worden
op de tentoonstelling niet toegelaten. Bij
constatering door de dierenarts wordt de kat
niet op de tentoonstelling toegelaten en
registreert het Showsecretariaat de kat als
gediskwalificeerd. Bij constatering door de
keurmeester
wordt
de
kat
alsnog
gediskwalificeerd.
B. Katten met een vaste afwijking van het
sternum of xiphisternum of katten met een
boven- of onderbeet worden bij de
schoonheidskeuring gediskwalificeerd.
Dove katten kunnen niet worden ingeschreven.
Bij het tentoonstellen van witte katten dient dan
ook een niet-doof verklaring van de dierenarts of
een BAER test te worden overgelegd. Indien
deze bij de veterinaire keuring niet kan worden
overlegd, wordt de kat alsnog gediskwalificeerd.
Katten die verdacht worden van een
(besmettelijke)
ziekte
worden
op
de
tentoonstelling niet toegelaten, dit ter
beoordeling van een dierenarts, evenals alle
andere aan dezelfde eigenaar toebehorende
katten.
De nagels van de katten dienen kort voor de
tentoonstelling geknipt te zijn.
A) Katten, die bij de veterinaire keuring worden
afgekeurd op grond van het vermelde in de
leden 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12A en 14 van dit artikel
wordt de toegang tot de tentoonstelling
geweigerd. Zij worden direct in quarantaine
geplaatst of verlaten ‘t tentoonstellingsgebouw.
B) Katten, die bij de veterinaire keuring worden
afgekeurd op grond van het vermelde in de

4.17

4.18
4.19
4.20

leden 10 en 14 van dit artikel wordt de toegang
tot de tentoonstelling geweigerd. Zij worden
verzocht het tentoonstellingsgebouw te
verlaten.
Katten, die bij de veterinaire en/of de
schoonheidskeuring (niet) voldoen aan één van
de beschrijvingen in de leden 4, 5, 6, 7, 8 12B en
13 van dit artikel worden gediskwalificeerd.
Het is aanbevolen om een kat die wordt
tentoongesteld te voorzien van een microchip
ter identificatie.
De desbetreffende artikelen in het veterinair
reglement
zijn
van
overeenkomstige
toepassing.
In voorkomende gevallen waarin bovenstaande
leden niet hebben voorzien is de afgevaardigde
van de VC gemachtigd om in overleg met de
TOC ter plekke een besluit te nemen.

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

TENTOONSTELLINGEN
Artikel 5
5.1
Tot de tentoonstelling worden slechts
ingeschreven katten toegelaten. De eigenaar
moet een bewijs van deelname overleggen.
5.2
Voordat de katten tot de tentoonstellingsruimte
worden toegelaten zullen ze door een dierenarts
worden onderzocht. De uitslag van het
onderzoek bepaalt het al dan niet toelaten van
de katten tot de tentoonstellingsruimte (zie ook
artikel 4). De beslissing van de dierenarts belast
met de veterinaire keuring is bindend. Beroep
tegen deze beslissing is niet mogelijk.
5.3
De katten moeten in de tentoonstellingsruimte
aanwezig zijn op de daartoe door de TOC
vastgestelde tijd. Het tijdstip van sluiting wordt
door de TOC bekend gemaakt. Voor de sluiting
van de tentoonstelling is het, op straffe van
uitsluiting in de toekomst, niet toegestaan katten
uit de tentoonstellingsruimte te verwijderen. Een
door de TOC aan te stellen functionaris of
functionarissen zal/zullen hierop toezien.
5.4
De TOC draagt er zorg voor dat elke kooi
genummerd is en dat iedere inzender bij het
betreden van de tentoonstellingsruimte een
opgave ontvangt van de voor hem
gereserveerde kooiruimte(s). Het is verboden
katten in andere kooien te plaatsen dan die, die
door de TOC voor de desbetreffende kat zijn
aangewezen. Wijzigingen kunnen slechts door
de TOC worden aangebracht.
5.5
Een kat kan tijdens de tentoonstelling slechts
worden teruggetrokken met toestemming van
de TOC.
5.6
Katten die, zulks ter beoordeling van de chefsteward en/of de keurmeester, agressief gedrag
vertonen ontvangen een gele kaart en kunnen
van de keuring worden uitgesloten. Vertoont
eenzelfde kat driemaal achtereen agressief
gedrag op een tentoonstelling in binnen- of
buitenland, of heeft deze driemaal een gele
kaart ontvangen, dan wordt de kat van verdere
competitie in de toekomst uitgesloten. Hiervan
wordt mededeling gedaan aan de vereniging
waarvan de eigenaar lid is.
5.7
Bij meerdaagse tentoonstellingen wordt de
tentoonstelling van 's avonds tot 's morgens op
de door de TOC vastgestelde uren gesloten.
Tijdens de sluiting moeten de katten van de
tentoonstelling door de eigenaren worden
meegenomen. Een half uur voor de heropening
moeten de katten weer aanwezig zijn. Het niet
verschijnen op de tweede dag kan disciplinaire
maatregelen tot gevolg hebben voor de
desbetreffende exposant.
5.8
Directe verkoop en/of overdracht van een kat
vanaf de tentoonstellingsruimte of daarbij

5.14

5.15

5.16

5.17
5.18

behorende faciliteiten is niet toegestaan.
Onverminderd de bepalingen in het Disciplinair
Reglement kan het bestuur de eigenaar of
eenieder die meewerkt aan de show in geval van
overtreding tijdelijk uitsluiten van deelname aan
shows van Mundikat.
Het verkopen van goederen of het maken van
reclame in de tentoonstellingsruimte kan
uitsluitend geschieden met toestemming van de
TOC. Het maken van buitensporige reclame,
zulks ter beoordeling van de TOC, is verboden.
Het is verboden voor de kooien stoelen of andere
obstakels te plaatsen.
Het aantal medewerkers wordt door de TOC
bepaald.
Bij plotselinge verhindering van een keurmeester
wordt door de TOC in vervanging voorzien.
Een keurmeester keurt de hem toegewezen
rassen of variëteiten en kent de kwalificaties toe.
Verdergaande kwalificaties worden zover nodig
toegekend door de betrokken keurmeesters
gezamenlijk. De keuring vindt plaats naar ras,
variëteit en klasse, zoals de kat is ingeschreven.
Indien tijdens de tentoonstelling blijkt, dit
uitsluitend ter beoordeling van de TOC, dat een
kat te goeder trouw in een verkeerde klasse is
ingeschreven en de keuring van de klasse waarin
de kat had behoren te worden ingeschreven nog
niet is begonnen, kan de TOC de betreffende kat
alsnog
in
die
klasse
plaatsen.
Een keurmeester kan een kat niet overhevelen
van een klasse of variëteit, groep of ras naar een
andere klasse, variëteit, groep of ras tenzij er een
administratieve fout is gemaakt door het show
secretariaat. De keurmeester zal in een dergelijk
geval een wijzigingsaanbeveling doen voor de
volgende show. Een dergelijke aanbeveling dient
door een tweede keurmeester ondertekend te
worden die bevoegd is deze categorie te keuren.
De keuring geschiedt door vergelijking van de
ingeschreven katten, ieder voor zich met het
standaardtype voor hun ras en daarna door
vaststelling van de volgorde ten opzichte van
elkaar per klasse. De uitslag van de keuring
wordt weergegeven door het toekennen van de
kwalificaties, die aanwijzen in welke mate de
betrokken kat zijn standaardtype benadert. De
kwalificaties zijn: Uitmuntend / Zeer Goed
/ Goed
Door de vereniging worden prijzen beschikbaar
gesteld voor de kwalificaties: CACS, CAPS,
CAGCIB, CAGPIB, Ereprijs, CACIB, CAPIB,
CAC, CAP, Uitmuntend, Zeer Goed, Goed, Best
in Variëteit, Best In Show en eventueel Best
Opposite Sex.
Behalve de genoemde prijzen kunnen extra
prijzen worden uitgeloofd. Teneinde uniformiteit
in de uit te reiken prijzen te verkrijgen, is de TOC
belast met de aanschaf hiervan.
De uitslag van de keuring is onherroepelijk,
behoudens
kennelijke
administratieve
vergissingen.
Aan iedere keurmeester kan een secretaris
worden toegevoegd. Aan iedere keurmeester
wordt een steward toegevoegd, deze dient ten
minste 15 jaar oud te zijn.

5.19

Secretarissen en stewards dienen bij hun werk
de door de TOC voorgeschreven kleding te
dragen, en na het hanteren van elke kat de
handen tedesinfecteren, evenals de tafel en de
keurkooi.

5.20

Het is een keurmeester verboden gedurende de
tentoonstelling een catalogus in zijn bezit te
hebben. Het is een secretaris en een steward

5.21
5.22
5.23
5.24

5.25

op straffe van uitsluiting verboden:
a. Een catalogus in zijn bezit te hebben tijdens
de keuring.
b. Zich te bemoeien met de keuring.
c. Uitslagen of andere mededelingen over de
keuring over te brengen aan anderen,
behalve in geval van open keuring.
De TOC heeft geen invloed op het al of niet
open keuren door een keurmeester.
Het is verboden in de tentoonstellingsruimte te
roken.
De toegang tot de keurruimte is aan iedere niet
medewerker en niet deelnemende eigenaar aan
de tentoonstelling verboden.
De vereniging kan in geen enkel opzicht
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of
beschadiging, voor het ontvluchten of losbreken
van katten, of voor welke ongevallen dan ook,
van eigendommen van deelnemers en/of
bezoekers.
De TOC draagt er zorg voor, dat alle
medewerkers aan de tentoonstelling verzekerd
worden tegen letsel, daaruit voortvloeiende
schade, veroorzaakt door het verrichten van
werkzaamheden
tijdens
de
gehele
tentoonstelling. Deelnemers en bezoekers zijn
niet verzekerd voor zover zij niet als medewerker
door de TOC zijn aangesteld.

INDELING DER KLASSEN
Artikel 6
De volgende klassen worden onderverdeeld in vier
categorieën: 1, 2, 3, 4. Zij worden tevens onderverdeeld
in ras, variëteit en geslacht.
6.1
Klasse 1 - SUPREME CHAMPION
Deze klasse is voor katten die volgens art. 9 lid 1
van dit reglement de titel Supreme Champion
hebben verkregen. In deze klasse wordt een
Ereprijs toegekend. Zij kunnen meedingen naar
de predicaten "Best in Variëteit" en "Best in
Show / Best Opposite Sex”
6.2
Klasse 2 - SUPREME PREMIOR
Voor Supreme Premior gelden dezelfde regels
als voor klasse 1, met dien verstande dat het hier
gecastreerde en gesteriliseerde katten betreft.
Voor "Best in Variëteit" en "Best in Show / Best
Opposite Sex” kan slechts in competitie met
andere castraten worden gestreden.
6.3
Klasse 3 - GRAND INTERNATIONAL
CHAMPION (CACS).
Deze klasse is bestemd voor katten die volgens
art. 9 van dit reglement de titel Groot
lnternationaal Kampioen / Grand International
Champion verkregen. In deze klasse wordt een
CACS toegekend aan de beste kat. Zij kunnen
meedingen naar de predicaten: "Best in
Variëteit" en "Best in Show / Best Opposite
Sex”.
6.4
Klasse 4 - GRAND INTERNATIONAL
PREMIOR (CAPS).
Voor Groot Internationaal Premior/ Grand
International Premior gelden dezelfde regels als
voor klasse 3 met dien verstande dat het hier
gecastreerde en gesteriliseerde katten betreft.
In deze klasse wordt CAPS toegekend aan de
beste kat. Voor "Best in Variëteit" en Best in
Show / Best Opposite Sex" kan slechts in
competitie met andere castraten worden
gestreden.
6.5
Klasse 5 - INTERNATIONAL CHAMPION
(CAGCIB) Deze klasse is bestemd voor katten
die volgens art 7 lid 1b van dit reglement de titel
lnternationaal
Kampioen
/
International
Champion verkregen. Deze klasse is verdeeld in
ras, variëteit en geslacht binnen alle
categorieën. In deze klasse wordt CAGCIB

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

toegekend aan de beste kat. Zij kunnen
meedingen naar de predicaten:" Best in
Variëteit" en "Best in Show / Best Opposite Sex
".
6.6 Klasse 6 - INTERNATIONAL PREMIOR
(CAGPIB)
Voor International Premior / International
Premior gelden dezelfde regels als voor klasse 5
met dien verstande dat het hier gecastreerde en
gesteriliseerde katten betreft. In deze klasse
wordt CAGPIB toegekend aan de beste kat. Voor
"Best in Variëteit" en "Best in Show / Best
Opposite Sex " kan slechts in competitie met
andere castraten worden gestreden.
Klasse 7 - CHAMPION (CACIB)
Bestemd voor alle katten die volgens art. 7.1a
van dit reglement de titel Kampioen / Champion
hebben behaald. Aan de beste kat kan CACIB
worden toegekend. Zij kunnen meedingen naar
de predicaten "Best in Variëteit" en "Best in Show
/ Best Opposite Sex ".
Klasse 8 - PREMIOR (CAPIB)
Bestemd voor alle katten die de titel Premior /
Premier hebben behaald. Aan de beste kat kan
CAPIB worden toegekend. Voor "Best in
Variëteit" en "Best in Show / Best Opposite Sex "
kan slechts in competitie met andere castraten
worden gestreden.
Klasse 9 - OPEN KLASSE (CAC)
Bestemd voor alle katten die op de
tentoonstellingsdatum de leeftijd van ten minste
10 maanden hebben bereikt. Uitgesloten zijn
gecastreerde en gesteriliseerde katten. Aan de
beste kat kan een CAC worden toegekend. Zij
kunnen meedingen naar de predicaten "Best in
Variëteit" en "Best in Show / Best Opposite Sex
".
Klasse 10 - CASTRATENKLASSE (CAP)
Bestemd
voor
alle
gecastreerde
en
gesteriliseerde
katten
die
op
de
tentoonstellingsdatum de leeftijd van ten minste
10 maanden hebben bereikt. Aan de beste kat
kan een CAP worden toegekend. Voor "Best in
Variëteit" en "Best in Show / Best Opposite Sex "
kan slechts in competitie met andere castraten
worden gestreden.
Klasse 11 - Juniorklasse 7-10 maanden
Bestemd voor alle katten die op de
tentoonstellingsdatum de leeftijd van ten minste
7 maanden hebben bereikt, maar nog niet die
van 10 maanden.
Klasse 12 - Kittenklasse 4-7 maanden
Bestemd voor alle katten die op de
tentoonstellingsdatum de leeftijd van ten minste
4 maanden hebben bereikt, maar nog niet die
van 7 maanden.
a KLASSE 13a – NIEUWELINGENKLASSE
Deze klasse is bedoeld voor een kat waarvan
de ouders onbekend zijn of die geen
stamboom (pedigree) heeft. Een kat kan
uitsluitend bij zijn eigen vereniging in de
nieuwelingenklasse worden tentoongesteld
op een minimumleeftijd van 10 maanden na
goedkeuring van de stamboek commissie
met in acht neming van de FIFe Stamboek
en Registratie regels. De keurmeesters
moeten schriftelijk geïnformeerd worden
over de reden van presentatie in deze
klasse. Een kat kan slechts éénmaal worden
uitgebracht in de nieuwelingenklasse. Een
handtekening van twee verschillende
keurmeesters is vereist. Betreffende kat
moet
de
kwalificatie
“Uitmuntend”
respectievelijk “I” voor niet erkende rassen
behalen om (her)registratie mogelijk te
maken.

6.14

6.15

6.16

6.17

KLASSE 13b – CONTROLE KLASSE
Deze klasse is bedoeld voor een kat vanaf 4
maanden waarvan de ouders bekend zijn en
de afstamming is vastgelegd in de
administratie van het stamboek. Dit zijn o.a.
nakomelingen
uit
experimentele
fokprogramma’s met een XLH of XSH
registratie.
Een kat kan uitsluitend bij zijn eigen
vereniging in de controleklasse worden
tentoongesteld na goedkeuring van de
stamboekcommissie met in acht neming
van de FIFe Stamboek en Registratie regels.
In deze klasse worden de katten
beoordeeld
door
2
internationale
keurmeesters. Dit mag voor aanvang van
de officiële keuringen. De showorganisatie
moet de keurmeester voorzien van een
schriftelijke motivatie omtrent presentatie in
deze klasse.
Om met deze kat te mogen fokken moet de
kat
de
kwalificatie
“Uitmuntend”
respectievelijk “I” voor niet erkende rassen
behalen Een handtekening van twee
verschillende keurmeesters is vereist.
c KLASSE 13c – DETERMINATIEKLASSE
Voor het vaststellen van de juiste EMS code
kan van een kat de kleur of een ander
kenmerk in de determinatieklasse worden
beoordeeld. Dit kan op verzoek van de
vereniging of defokker/exposant.
In deze klasse worden de katten beoordeeld
door 2 internationale keurmeesters, die de
juiste EMS code vaststellen. Dit mag voor
aanvang van de officiële keuringen.
KLASSE 14 – HUISDIEREN
Bestemd voor die katten die niet behoren tot
een erkend ras of variëteit. Zij worden door een
keurmeester
gekeurd
en
worden
geclassificeerd als I, II, III, enz. Zie ook art.4.2.
Huiskatten worden onderverdeeld naar geslacht
en/of haarlengte. Huiskatten hebben een eigen
Best in Show en deze mag onderverdeeld
worden naar kort- en langhaar.
OVERIGE KLASSEN
Aanvullende klassen kunnen per tentoonstelling
door de TOC worden toegevoegd al naar gelang
de behoefte, mits niet strijdig met de
reglementen van de FIFe.
Katten die een eigenaar niet wil laten keuren en
die niet meedingen naar enige prijs kunnen
worden ingeschreven onder de vermelding
"buiten mededingen".
In de door de eigenaar opgegeven klasse kan
de TOC veranderingen brengen, wanneer dit
nodig is ter naleving van dit reglement.

behalen.
b. Om in aanmerking te komen voor CACIB,
respectievelijk CAPIB, moet de kat in de
Championklasse,
respectievelijk
Premiorklasse
de
kwalificatie
UITMUNTEND 1 en ten minste 95 punten
behalen.

b

c.

7.2

7.3

7.4

TITELS EN KWALIFICATIES
Artikel 7
7.1
Ter verkrijging van de verschillende titels en
kwalificaties
zijn
de
volgende
regels
vastgesteld:
a. Om de titel Champion of Premior te
verkrijgen moet een kat driemaal een CAC
respectievelijk
CAP
onder
drie
verschillende keurmeesters behalen.
Om in aanmerking te komen voor CAC
respectievelijk CAP, moet de kat in de open,
respectievelijk de castratenklasse de
kwalificatie UITMUNTEND 1 verkrijgen en
ten minste 93 punten behalen.
Om de titel lnternational Champion of
International Premior te verkrijgen moet een
kat driemaal een CACIB respectievelijk
CAPIB
onder
drie
verschillende
keurmeesters in twee verschillende landen

7.5

Om de titel Grand International Champion of
Grand lnternational Premior te verkrijgen
moet een kat zesmaal een CAGCIB
respectievelijk
CAGPIB
onder
drie
verschillende
keurmeesters
in
drie
verschillende landen behalen of achtmaal
een CAGCIB respectievelijk CAGPIB onder
4 verschillende keurmeesters in twee
verschillende landen.
Om in aanmerking te komen voor CAGCIB,
respectievelijk CAGPIB, moet de kat de
kwalificatie UITMUNTEND 1 en ten minste
96 punten verkrijgen in de lnternational
Champion,
respectievelijk
lnternational
Premiorclass
d. Om de titel Supreme Champion of Supreme
Premier te verkrijgen moet een kat
negenmaal een CACS respectievelijk CAPS
onder drie verschillende keurmeesters in drie
verschillende landen behalen of elfmaal een
CACS respectievelijk CAPS onder zes
verschillende
keurmeesters
in
twee
verschillende landen.
Om in aanmerking te komen voor CACS,
respectievelijk CAPS moet de kat de
kwalificatie UITMUNTEND 1 en ten minste
97 punten verkrijgen in de Grand
International
Champion,
respectievelijk
Grand International Premiorclass.
Indien aan een kat één van voornoemde
kwalificaties door een keurmeester wordt
toegekend die in het kader van de te behalen titel
deze kwalificatie al eerder heeft toegekend en
het hierom noodzakelijk is dat een tweede
bevoegde keurmeester het keurrapport mede
ondertekent, dient de eigenaar zelf zorg te
dragen voor contrasignatie, hetzij via het
tentoonstellingssecretariaat of de hoofdsteward.
De keurmeester is bevoegd een kwalificatie niet
toe te kennen, indien naar zijn oordeel het als
eerste geplaatste dier voor deze kwalificatie niet
in aanmerking komt. Deze inhouding dient te
worden gemotiveerd op het keurrapport.
a. Een kat mag zich pas Supreme Champion,
Grand lnternational Champion, Champion
resp. Supreme Premior, Grand lnternational
Premior, lnternational Premior of Premior
noemen, indien de vereiste certificaten voor
een titel binnen één maand na het behalen
van het laatste certificaat voor registratie
naar de eigen FIFe vereniging gezonden zijn
en de titel toegekend is. Mocht de door de
FIFe voorgeschreven termijn bij het indienen
zijn verstreken, kan niet zonder meer een titel
toegekend worden. Er moet dan een
speciaal verzoek worden ingediend bij de
secretaris van de vereniging (art. 11 lid 1
HHR.). Hiervoor zijn in alle gevallen extra
administratiekosten verschuldigd.
Niet erkende variëteiten en rassen.
Katten die niet tot een door de FIFe erkende
variëteit behoren, kunnen ingeschreven worden
onder een rasnummer ‘gevolgd door de letter “x”
in geval van een niet erkende kleur. Bijvoorbeeld:
PER x, BRI x, BUR x, ABY x enz. Deze katten,
waarvan de kleur niet erkend is, krijgen een
kwalificatie (Uitmuntend, Zeer Goed, Goed) en
worden geclassificeerd, maar kunnen geen
certificaat (CAC, CAP of hoger) behalen. Zij

mogen niet meedingen in de competitie voor
Best in Show.
Katten die behoren tot een niet bij de FIFe erkend
ras, zullen worden geclassificeerd als: I, II, III enz.
en zullen geen kwalificatie krijgen. Dit geldt voor:
XLH en XSH nakomelingen, alle huiskatten en
alle niet erkende rassen die zijn vermeld in de
FIFe registratie regels. Zij kunnen niet
meedingen naar het predicaat “Best in Show”,
maar mogen tezamen in competitie voor een
“Best in Show niet erkende variëteit of ras” als
deze georganiseerd wordt.

7.6

Een BEST IN VARIËTEIT kan de keurmeester in
een categorie toekennen, indien er in die
categorie, ongeacht leeftijd en geslacht, ten
minste drie katten, uitgezonderd eventuele
castraten, aanwezig zijn. De betrokken kat moet
in zijn klasse voldoende punten gekregen
hebben. Indien er zeer veel katten van eenzelfde
variëteit aanwezig zijn, kan zowel aan een
volwassene als aan een kitten en/of junior de titel
"Best in Variëteit" worden toegekend. Ook aan
castraten kan een “Best in Variëteit” worden
toegekend bij minimale aanwezigheid van 3
castraten van eenzelfde variëteit, uitgezonderd
de castraten jonger dan 10 maanden.
De hoogste waardering die op een
tentoonstelling kan worden toegekend is die van
beste van de tentoonstelling (Best in Show) in
de categorieën:
Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3,
Categorie 4, Huiskatten.
Een extra Best in Show van een specifiek ras,
genaamd Breed BIS, kan plaatsvinden.
Bovendien kan de TOC besluiten een "Best of
Best (BOB)" of “Best Opposite Sex volwassen”
of Best Opposite Sex castraat” (beide BOS) te
laten verkiezen.

Artikel 8
8.1
Elke kat die tijdens de FIFe Worldshow de Best
in Show wint krijgt de titel World Winner (WW)
met het jaar waarin de titel is behaald. De titel
wordt voor de volledige naam van de kat
geplaatst.
8.2
Om de titel Distinguished Merit (DM) te mogen
voeren moet een poes ten minste 5
nakomelingen hebben geproduceerd, die ten
minste de titel IC/IP (International Champion of
Premior) of DM hebben verworven. Een kater
moet ten minste 10 nakomelingen hebben
voortgebracht die ten minste de titel IC/IP
(International Champion of Premior) of DM
hebben verworven.
8.3
De titel Junior Winner (JW) kan verkregen
worden door minimaal 5 maal de titel “Best in
Show” te verwerven in de klassen 11 en 12 op
internationale shows georganiseerd onder
auspiciën van de FIFe. De titel komt achter de
naam van de kat.
8.4
De titel Distinguished Show Merit (DSM) kan
uitsluitend worden verkregen door volwassen
katten, inclusief castraten op internationale
shows. Om de titel te verkrijgen moet een kat
minimaal 10 x de titel “Best in Show” winnen. Op
zijn minst moeten 2 jaar en 1 dag zitten tussen
de eerste en de 10de behaalde titel “Best in
Show”. (Titels behaald voor 01-01-2003 tellen
niet mee)
8.5
De titel Distinguished Variety Merit (DVM) kan
worden toegekend aan een kat die na 31
december 2007 ten minste tienmaal op een
nationale of internationale show het predicaat
Best in Variëteit behaalt in de klassen 01 – 12.
Tussen het behalen van de eerste en de tiende

8.6

8.7
8.8

Best in Variëteit moet een periode van minimaal
2 jaar en 1 dag zitten.
De titel National Winner (NW) wordt elk jaar aan
maximaal 15 katten in eigendom van leden van
Mundikat toegekend. Een puntentelling wordt
jaarlijks gepubliceerd.
De titels WW+jaartal en NW komen voor de
naam van de kat en voor alle andere behaalde
titels.
Certificaten behaald op een World Show of
Winner show kunnen voor het bereiken van
titels worden gezien als behaald in het
buitenland.

Artikel 9
9.1
Uitsluitend kwalificaties die zijn behaald op
tentoonstellingen die zijn georganiseerd onder
auspiciën van de FIFe hebben geldigheid voor
het registreren van de in dit reglement
genoemde titels.
9.2

Voor de zogenoemde “Preliminairy Breeds” zijn
de artikelen overeenkomstig de FIFe Show
Rules van toepassing.

CATALOGUS
Artikel 10
10.1
De TOC stelt een catalogus samen, die in elk
geval moet inhouden:
a. De namen van de leden van de TOC.
b. De namen van de keurmeesters en de
indeling van de te keuren katten door die
keurmeesters.
c. De namen van de dierenartsen die belast zijn
met de veterinaire keuring.
d. De ingeschreven katten, in de door de TOC
vastgestelde indeling, waarbij rekening wordt
gehouden met de door de FIFe gestelde
normen.
e. Een alfabetische lijst van eigenaren met de
kooinummers van de door hen ingeschreven
katten en vermelding van de ISO-landencode
behorend bij het adres van de eigenaar en
vermelding van de club/federatie waar de
eigenaar lid is.
f. FIFe logo
g. Indien katten certificaten kunnen behalen op
verschillende
dagen,
mag
een
gecombineerde catalogus gepubliceerd
worden, mits duidelijk aangegeven wordt op
welke dag(en) een kat deelneemt.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 11
11.1 De vereniging kan niet aansprakelijk
worden
gesteld voor alle directe en indirecte schade,
materieel of immaterieel, welke gedurende een
tentoonstelling is ontstaan en welke niet door de
door de vereniging afgesloten noodzakelijke
verzekering(en) wordt gedekt, tenzij sprake is
van grove schuld of nalatigheid van de
vereniging, of een van haar bestuurders.
Artikel 12
12.1
Klachten betreffende de tentoonstelling of het
tentoonstellingsgebeuren, dienen binnen 14
dagen na afloop van de tentoonstelling
schriftelijk bij de secretaris van het bestuur van
de vereniging te worden ingediend.
12.2
Door de TOC wordt een financieel verslag
uitgebracht aan het bestuur aangaande de
tentoonstelling.
12.3
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist de TOC voor zover daartoe door het

12.4

bestuur gemachtigd.
Het FIFe showreglement is bepalend voor alle
zaken de tentoonstellingen betreffend die niet in
dit reglement worden genoemd.

OPEN DEUREN
Artikel 13:
13.1
13.2
13.3
13.4

13.5
13.6

Geeft leden van niet FIFe verenigingen de
mogelijkheid om deel te nemen aan FIFe
shows.
Leden van niet FIFe verenigingen kunnen
onder de volgende condities deelnemen aan
FIFe shows.
Een lid van een niet FIFe vereniging dient
akkoord te gaan met alle FIFe regels en
standaarden.
Het is enkel mogelijk katten in te schrijven in
showklassen 12,11 en 9 of 10. Indien niet FIFe
leden willen inschrijven in hogere klassen
dienen ze lid te worden van een FIFe
vereniging.
Alle inschrijvingen van leden van een niet FIFe
vereniging dienen te worden goedgekeurd
door de eigen organisatie.
Alle betalingen voor inschrijfgelden dienen
conform de instructies van de organiserende
vereniging te worden voldaan.
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