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A világ legszebb macskái képekben
Pedigrés és házimacskák is indultak a jubileumi Macska Világkiállításon, amelyet szeptember 17-én és 18-án rendeztek meg Budapesten, a Syma Csarnokban.
Közel négyszáz cica várta a látogatókat, s azt, hogy a szigorú szabályok szerint elbírálják őket.

2005. szeptember 21. 14:11

A Világkiállítás házigazdája, a FAMKAT (Magyar Fajtanemesítő Macskatenyésztők és Macskavédők Országos Társasága), idén ünnepli 25.
évfordulóját, a kiállítás fővédnöke és szakirányítója, az ACFA (Amerikai Macskatenyésztők Szövetsége) pedig éppen 50 éve alakult, a Whiskas
pedig immáron 15 éve támogatja a FAMKAT kiállításait. További különlegessége volt az ez évi Világkiállításnak, hogy a különleges Bastet Díj most
került utolsó, egyben a huszadik alkalommal átadásra az arra legérdemesebb macskának.
Az idei macska világkiállításon mintegy négyszáz macskából (külföldről és Magyarországról érkezettekből) kellett kiválasztani a legszebbet, amely -
végignézve a ketrecekbe zárt „kínálatot” - nem lehetett túl egyszerű. Persze a szakavatott szemek többet látnak, és az előre meghatározott
szempontok szerint olyan hibákat is kiszúrnak, amelyek miatt a cicus akár haza is kulloghatna. A nem szakavatott szemek azonban szerencsére

mindebből mit sem észlelnek, úgyhogy a legtöbb látogató vidáman, gyönyörködve pásztázta végig a kisebb-nagyobb négylábúakat.

Kiállítva

A kétnapos kiállítást, és persze a szűk ketreclétet nem mindegyik macska tűrte jól. Volt, amelyik fáradtan pislogott a neki gügyögő, furcsa hangokat hallató, hozzá
nagyon-nagyon közel hajoló látogatóra, de volt, amelyik nem bírta már ezt a helyzetet, és menedéket keresve ahová lehetett, párna, függöny, takaró alá vagy mögé
bújt, vagy egyszerűen csak lecsukta a szemét. Olyan is volt, amelyik össze-vissza szaladgált a kis ketrecben, de olyan macska is akadt, aki szinte modellként pózolt az
őt csodáló közönségnek.

Bírálat amerikai módra

A Világkiállítás teljes egészében az amerikai macskakiállítások formátumát követte. Az Amerikai Macskatenyésztők Szövetsége rendszerében érvényes szabályoknak
megfelelően a bírálat így úgynevezett ringekben zajlott, ahol a nézők végignézhették, a tulajdonosok pedig végigizgulhatták a macskák versengését. A bírók egyébként
az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Nagy-Britanniából érkeztek.

A menetrend szerint minden ringben kiválasztották a legszebb első tíz macskát a felnőtt, kölyök, kasztrált és házi kedvenc kategóriákban. A Top Ten (Első Tíz)
csoportokba a legszebb macskák kerültek, ők mindkét nap a délutáni órákban vonultak fel.

A zsűri bírálta a fej formáját, a fül állását, a szem méretét és színét. Döntő volt a csontozat, a szőr minősége és a farok hossza. Az ismert különleges, pedigrés
macskafajták képviselői mellett a házi macskák is ringbe szálltak a Házi Kedvencek kategóriájában. Mind a nyolc bíró választott magának egy kedvenc felnőtt,
kasztrált, kölyök- és házimacskát. A versenynek így végül 32 győztese lett.

A közönség mindkét nap sms-ben szavazhatott az általa legszebbnek tartott macskára, így választották ki a Közönség Kedvencét.

Bastet Díj

Idén utoljára, a második napon, vasárnap osztották ki a Bastet Díjat is, amely Gyulyás Gyula szobrászművész alkotása, s egy kecses szárnyas macskaalakot ábrázol. A
díjat 1986-ban alapította a FAMKAT azzal a céllal, hogy a hat hónapnál idősebb tenyészmacskákat ne csak a szakértő bírók, hanem egy közéleti személyiségekből álló
társadalmi zsűri is értékelje. A cél az volt, hogy módot adjanak a nagyközönségnek, ítéljenek a tenyésztők által követett küllemi irányvonalak népszerűségéről.

Egy-egy kiállításon tizenhat macskát neveznek a versenybe; őket a kiállításon legjobban szerepelt macsák közül választja ki a bírókból és a FAMKAT Kiállítási
Bizottságából álló testület. Egy-egy fajtából, vagy változatból a kiállításon legjobb eredményt elért macska kerülhet versenybe. A díjat minden évben a FAMKAT őszi
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címkék: környezet

nemzetközi kiállításán ítélik oda.

A zsűriben hét közéleti személyiség foglal helyet. A kiadható pontszámok maximuma 20. A legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám kiesik, a megmaradókat
összeadják. Tökéletes macska esetében (ha minden zsűritag 20 pontot ad neki), az elérhető összpontszám 100, amely egyezik a fajtastandard összpontszámával.
Döntetlen esetén a zsűri az azonos pontszámot elért macskákat újra szemrevételezi, de akkor már csak maximum 10 pont adható egy-egy macskának. A legtöbb pontot
elért macska győz.

A zsűri tagjai között idén is neves személyiségeket láthatott viszont a közönség: Bardóczy Attila musicalénekes, Delhusa Gjon énekes, zeneszerző, Dénes Judit
színésznő, Dőry Virág színésznő, jelmeztervező, Horváth Zita, a Whiskas márkamenedzsere, Kállai Katalin színikritikus, drámaíró, újságíró, valamint Kun Miklós
történész professzor.

A Bastet Díj győztese Petruska, egy szibériai fajtájú macska lett, aki a maga 10 évével igazi veteránnak számított a résztvevők között.

Egyéb programok

A nézők a több száz macsek mellett számos szórakoztató programmal és különböző ajándékozási akciókkal is találkozhattak.A Piactéren a
macskagazdik kedvencük kényeztetéséhez számos különleges terméket, továbbá ajándéktárgyat vásárolhattak. A gyerekeket a Játszóház és a
kézműves standok várták nyereményekkel és különleges játékokkal. Mindkét nap ingyenes állatorvosi tanácsadás is igénybe vehető volt.

A hivatalosan elfogadott macskafajták

Az ACFA szabályai értelmében, a más felségterületen rendezett kiállításokon mind az ACFA, mind a befogadó egyesület - jelen esetben a FAMKAT -
által elfogadott fajták a Championship osztályban indulhatnak. Azon fajták, melyeket egyik szövetség sem ismert még el hivatalosan a New Breed
& Color (Új Fajta és Szín) kategóriában versenyezhetnek.

A Magyar Fajtanemesítő Macskatenyésztők és Macskavédők Országos Társasága által elfogadott macskafajták a következők:

Hosszú szőrűek fajtái: Perzsa és a Himalája.

A félhosszú szőrűek fajtái: Amerikai kunkori fülű, Balinéz, Birman, Highland Fold, Jávai, Kuríliai Bobtail, Maine Coon, Nebelung, Neva Masquerade,
Norvég erdei, Ragdoll, Selkirk Rex, Szomáli, Szibériai, Tradícionális balinéz, Török angóra, Török Van, York.

Rövidszűrűek fajtái: Abesszin, Amerikai kunkori fülű, Amerikai drótszőrű, Amerikai rövidszőrű, Anatoli, Ausztrál köd, Ázsiai, Bengáli, Bombay, Brit
rövidszőrű, Burma, Burmilla, Ceylon, Cornish Rex, Cymric, Devon Rex, Don Szfinx, Egyiptomi mau, Európai rövidszőrű, Exotic, German Rex, Kanaani, Karthauzi, Korat,
Manx, Ocicat, Orosz kék, Peterbald, Selkirk Rex, Szingapura, Skót lógófülű, Szfinx, Tonkinéz.

Sziámi-keleti macskafajták: Keleti rövidszőrű, Sziámi és Thai.

Az ACFA által elfogadott macskafajták megegyeznek a fentebb felsoroltakkal, kivéve néhányat, amelyet a nemzetközi szervezet elfogadott, a FAMKAT azonban még
nem: Havana, Hócipős, Japán Bobtail rövidszőrű, Japán Bobtail hosszúszőrű, Keleti hosszúszőrű, RagaMuffin.
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