


Állategészségügyi előírások (kivonat)

Kiállításon csak egészséges, parazitamentes, jó kondícióban lévő macskák vehetnek részt, akik ol-
tási bizonyítvánnyal igazolva rendelkeznek egy évnél nem régebbi, de 15 napnál nem frissebb fer-
tőző gyomor- és bélgyulladás és macskanátha elleni kombinált védőoltással. Külföldi kiállításon való 
részvételhez vagy külföldi kiállító magyarországi kiállításon való részvételéhez macskaútlevére (Pet 
Passport) és egy évnél nem régebbi de 15 napnál nem frissebb veszettség elleni védőoltásra is szük-
ség van. Ezen feltételek meglétét a kiállítási területre való belépés előtt hatósági állatorvos ellenőrzi. 
A kiállítási helyiségben kizárólag azok a macskák lehetnek jelen, amelyeket a kiállításra beneveztek. 
A nevezési határidő a nevezési felhíváson feltüntetésre kerül. A kiállítóhelyiségből a nyitvatartás idő 
alatt a benevezett macskák nem vihetők ki - kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, amelyekre 
a rendező írásbeli engedélyt ad. A zárás előtt írásbeli engedély nélkül elvitt macskák címei visszavo-
násra kerülnek. Tilos a ketrecszámok átcserélése és a ketrecek lelakatolása. A kiállítás időpontjában 
a macskának a három hónapos kort be kell töltenie. A macskák körmét a kiállítás előtt le kell vágni. A 
kiállításokon dohányozni tilos. 
A teljes szabályzat az egyesület honlapján olvasható: www.felishungarica.eu/szabalyzatok

Nevezési osztályok:

 1.  Supreme Champion
 2.  Supreme Premior
 3.  Grand Inter Champion (CACS)
 4.  Grand Inter Premior (CAPS)
 5.  Inter Champion (CAGCIB)
 6.  Inter Premior (CAGPIB)
 7.  Champion (CACIB)
 8.  Premior (CAPIB)
 9.  Nyílt osztály (CAC) (10 hónapos kortól)
 10.  Kasztrált osztály (CAP) (10 hónapos kortól)
 11.  7 - 10 hónapos kor (junior osztály)
 12.  4 - 7 hónapos kor (kölyök osztály)
 13A.  Novicia osztály
 13B.  Kontroll
 13C.  EMS kontroll
 14.  Házimacska osztály
 15.  Konkurencia nélkül
 16.  Alom osztály (minimum 3 kölyök)
 17.  Veterán osztály



Házimacska – Housecats
HCS - házimacska rövidszőrű

14. Házimacska - nőstény (f)
147. MW19,NW Patch Maga DSM -
Apa: - - HCS 01.10.2016.
Anya: - - HCS 
Tenyésztő: - 
Kiállító: Báliková Katarína (FH), SK (Szom Vas)
 
14. Házimacska - kandúr (m)
148. Silan 
Apa: - 25.10.2019.
Anya: - 
Tenyésztő: 
Kiállító: Kovács Zsófia Szonja, HU (Szom)
 

HCL - házimacska hosszúszőrű

14. Házimacska - nőstény (f)
149. NW Anouk Choucroute DSM 
Apa: - 01.09.2016.
Anya: Pani Obláčiková z Bitarovej - 
Tenyésztő: 
Kiállító: Báliková Katarína (FH), SK (Szom Vas)
 

HCL - házimacska hosszúszőrű

14. Házimacska - nőstény (f)
150. Mia Wallace 
Apa: - - 22.03.2020.
Anya: - - 
Tenyésztő: - 
Kiállító: Mehlyová Alena, SK (Szom Vas)
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