TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Ter behandeling op de ALV 7 mei 2011
In dit reglement wordt verstaan onder:
Felikat
Statuten
HR
HB
TC
CGW
Leden
Exposanten

Nederlandse Vereniging van Fokkers en
Liefhebbers van Katten "FELIKAT"
Statuten van Felikat
Huishoudelijk Reglement van Felikat
Hoofdbestuur van Felikat
Tentoonstellingscommissie van Felikat
Commissie van Gezondheid en Welzijn
Leden, gezinsleden en ereleden
Door de TC op tentoonstellingen van Felikat middels acceptatie
van hun inschrijvingen toegelaten eigenaren/houders van katten

Alle tentoonstellingen worden gehouden conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Felikat en van de
Fédération Internationale Féline (FIFé) en onder inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Hoofdstuk 1: Functie en bevoegdheden van de Tentoonstellingscommissie
Artikel 1
De krachtens het Huishoudelijk Reglement te benoemen tentoonstellingscommissie bestaat uit tenminste drie leden. Het HB
wijst – in overleg met de TC - een voorzitter aan. De TC kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester.
Artikel 2
De bevoegdheden en taken van de commissie zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging.
Artikel 3
De TC heeft de algehele leiding van de tentoonstelling en is verantwoordelijk voor de orde en goede gang van zaken op de
dag van de tentoonstelling. De TC is gerechtigd personen en/of katten die de orde of goede gang van zaken op een
tentoonstelling verstoren of dreigen te verstoren, de toegang te weigeren tot of te verwijderen uit de tentoonstellingsruimte.
Artikel 4
De TC regelt in samenwerking met het HB voor elke tentoonstelling de volgende taken c.q. verricht de volgende
werkzaamheden (verdeling in onderling overleg):
a.
het opstellen van een begroting
b. het bewaken van de betaling van inschrijfgelden
c.
het bespreken van de expositiehal
d. het verwerken van de inschrijvingen van exposanten
e.
het verzenden van inschrijfbevestigingen met alle benodigde informatie
f.
het samenstellen van de catalogus
g. het uitnodigen van keurmeesters c.q. bij afzegging zorgen voor vervanging
h. het maken van de indeling van de keurmeesters
i.
het zorgen voor medewerkers voor het tentoonstellingssecretariaat, de ordedienst, de kassa en de op- en afbouw van de
tentoonstelling
j.
het reserveren van overnachtingen en het diner de avond voor de tentoonstelling
k. het vervoer van de keurmeesters
l.
het verhuren van standruimte en het innen van standgeld
m. het uitbetalen van de kosten van de keurmeesters en medewerkers
n. het regelen van de catering tijdens de tentoonstelling
o. het benoemen van een chief-steward
p. het regelen van de opslag en het vervoer van de keurkooien
q. het beheren en onderhouden van alle tentoonstellingsmaterialen
r.
het aanschaffen van linten en bekers
s.
het voorzien van de nodige informatie aan de Commissie van Gezondheid en Welzijn, zodat de CGW de dierenartsen
voor een tentoonstelling kan regelen
t.
het zorgen voor een verzekering voor de keurmeesters en alle medewerkers
u. het zorgen voor voldoende stewards
v. het uitbrengen binnen twee maanden na elke tentoonstelling van een financieel verslag aan het HB

Hoofdstuk 2: Gedragsregels voor exposanten
Artikel 5
De exposant verbindt zich door een kat voor een tentoonstelling in te schrijven zich te houden aan de bepalingen en
gedragsregels van dit reglement alsmede aan hetgeen in het Felikat Magazine en op de website van Felikat gepubliceerd is.
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Artikel 6
De exposant – ongeacht uit welk land afkomstig – wordt geacht van dit reglement op de hoogte te zijn c.q. zich
dienaangaande te kunnen informeren en kan zich niet beroepen op de onbekendheid hiervan c.q. op onbekendheid met de
Nederlandse taal.
Artikel 7
Zodra een kat alle certificaten heeft behaald die nodig zijn voor een titel, is de eigenaar verplicht de kat voor een eventuele
volgende tentoonstelling in de op deze titel volgende hogere klasse in te schrijven.
Een kat die het maximale aantal certificaten heeft behaald dat in een enkel land gehaald mag worden, kan niet meer worden
ingeschreven in de desbetreffende klasse voor een tentoonstelling in dat land. Zolang de kat niet voldoet aan de eisen voor
inschrijving in de op deze titel volgende hogere klasse, kan de kat in dat land slechts worden ingeschreven ‘buiten
mededinging’.
Artikel 8
Bij tweedaagse tentoonstellingen dient de exposant een eventuele klassenwijziging voor de tweede dag uiterlijk aan het eind
van de eerste dag van de tentoonstelling bij het tentoonstellingssecretariaat te melden, op de daarvoor door het secretariaat
voorgeschreven wijze. Dit geldt ook indien een kat de tweede dag conform artikel 7 buiten mededinging moet worden
tentoongesteld.
Artikel 9
De exposant dient de in de catalogus vermelde gegevens vóór aanvang van de keuringen gecontroleerd te hebben en
eventuele fouten c.q. wijzigingen eveneens vóór aanvang van de keuringen aan het tentoonstellingssecretariaat te melden.
Voor wijzigingen die niet op een fout van het inschrijfbureau terug te voeren zijn, kunnen kosten worden berekend.
Wijzigingen na de keuringen kunnen niet meer worden geaccepteerd. De TC is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige
gevolgen van het niet tijdig melden van fouten c.q. doorgeven van wijzigingen.
Artikel 10
Na ontvangst van het keurrapport en de keurkaart dient de exposant de gegevens daarop meteen te controleren. Fouten dienen
vóór het einde van de tentoonstelling bij het tentoonstellingssecretariaat gemeld te worden, zodat eventuele correcties op de
dag zelf kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 11
De TC kan onder bepaalde omstandigheden van de lijst van keurindelingen (onderdeel van de catalogus) afwijken. Dit wordt
o.a. via de omroepinstallatie bekend gemaakt. De exposant dient ook bij deze wijzigingen zijn kat tijdig bij de juiste
keurmeester ter keuring aan te bieden.
Artikel 12
De exposant is verplicht de voor een inschrijving gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. De TC is gerechtigd om in
twijfelgevallen navraag te doen. Indien de TC aan de verstrekte gegevens twijfelt, kan de inschrijving van de kat worden
geweigerd.
Artikel 13
De inschrijving dient goed leesbaar te geschieden. Fouten in de catalogus of op de keurkaart op grond van door de exposant
foutief verstrekte gegevens c.q. door de exposant niet goed leesbaar ingevuld inschrijfformulier, komen ten laste van de
exposant. De TC kan hierop niet worden aangesproken.
Artikel 14
Inschrijvingen worden geweigerd indien:
a.
de exposant jegens Felikat nog betalingen verschuldigd is;
b. van de inschrijver nog lopende veterinaire en/of disciplinaire zaken aan de orde zijn;
c.
de kat niet op naam van de geregistreerde eigenaar wordt ingeschreven c.q. de inschrijving niet afkomstig is van de
geregistreerde eigenaar van de kat, met uitzondering hetgeen is vermeld in artikel 15;
d. de capaciteit van de tentoonstellingshal c.q. de uitgenodigde keurmeesters bereikt is;
e.
er twijfels omtrent de gegevens van de kat c.q. de exposant bestaan;
f.
de exposant zich op eerdere tentoonstellingen misdragen heeft en daarop door het HB schriftelijk is gewezen;
g. de kat op eerdere tentoonstellingen wegens agressief gedrag tot twee keer toe een zogenaamde ‘gele kaart’ is verstrekt;
h. de kat tot een door de FIFé niet erkend ras behoort c.q. de kat het resultaat is van een kruising van een ras- c.q. huiskat
met een wilde kattensoort c.q. katten die tot een wild ras behoren;
i.
de inschrijving een vrouwelijke kat betreft, die minder dan dertien weken vóór de tentoonstellingsdatum kittens heeft
voortgebracht.
Artikel 15
Voor Felikat-leden geldt dat de eigenaar/exposant van de kat bij het stamboek als eigenaar van de kat geregistreerd moet
staan.
Bij zogenaamde uitzetkatten mag de houder/exposant van de kat deze alleen met toestemming van de eigenaar op zijn/haar
naam voor tentoonstellingen inschrijven. Deze toestemming moet bij de desbetreffende adjunct-secretaris van het stamboek
schriftelijk zijn gemeld.
Dit artikel geldt niet voor huiskatten.
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Artikel 16
De inschrijving door een lid van een andere vereniging dan Felikat of Mundikat dient door die vereniging plaats te vinden.
Deze inschrijving is daarmee goedgekeurd door de eigen vereniging.
Artikel 17
Het is de exposant niet toegestaan met de kat(ten) de tentoonstelling vóór het officiële einde van de tentoonstelling te
verlaten. Voortijdig verlaten van de tentoonstelling met de kat(ten) is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van de TC.
Artikel 18
Het is niet toegestaan om op de tentoonstelling aanwezige katten te verkopen of na de tentoonstelling over te dragen aan
nieuwe eigenaren. Evenmin is het toegestaan om katten in de onmiddellijke nabijheid van de expositiehal te laten verblijven
(b.v. in de auto, caravan e.d.) met het doel ze te verkopen of af te leveren.
Artikel 19
Indien een exposant zijn/haar kat tijdens de tentoonstelling voor de keuring terug wil trekken, dan dient hij/zij dat
onmiddellijk bij het tentoonstellingssecretariaat te melden.
Artikel 20
De expositiekooi van de kat dient te worden ingericht met gordijntjes, een zachte vloervoorziening, kattenbak met grit en een
drinkbakje gevuld met water. Met andere woorden: het verblijf van de kat in de expositiekooi moet voor de kat zo aangenaam
en diervriendelijk mogelijk worden gemaakt.
De expositiekooi mag echter niet op een zodanige wijze worden afgedekt, dat de bezoekers de kat niet of niet voldoende
kunnen zien.
Artikel 21
In de tentoonstellingsruimte mogen zonder toestemming van de TC geen goederen worden verkocht noch commerciële
circulaires worden uitgegeven, verspreid, tentoongesteld of opgehangen, noch op enigerlei andere wijze reclame worden
gemaakt met commerciële doeleinden.
Artikel 22
Het is niet toegestaan buiten de carrés stoelen, tafels of andere obstakels te plaatsen die de doorloop van de bezoekers
bemoeilijken c.q. de door de brandweer voorgeschreven vluchtwegen blokkeren.
Artikel 23
Het is niet toegestaan binnen de carrés dusdanig grote stoelen en tafels te plaatsen dat de doorloop in de carré wordt
bemoeilijkt, c.q. dat andere exposanten hierdoor gehinderd worden om bij de hun toegewezen kooi te kunnen komen c.q. te
kunnen zitten.
Artikel 24
Bij het einde van de tentoonstelling dienen de exposanten de carrés netjes achter te laten. Uit den boze is het in de kooi c.q.
op de grond kattenbakken leeg te gooien en afval achter te laten. Afval dient in de daarvoor gereedstaande afvalbakken te
worden gedeponeerd.
Artikel 25
a. Indien een exposant zich op een tentoonstelling niet fatsoenlijk gedraagt c.q. wangedrag vertoont, kan deze tijdens de
tentoonstelling met alle ingeschreven katten worden verwijderd, ongeacht of de katten inmiddels gekeurd zijn. De
exposant kan in dat geval geen enkele aanspraak op restitutie van het inschrijfgeld en/of overige gemaakte kosten.
b. Indien een kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras) op een door Felikat georganiseerde bijeenkomst (b.v. een
kittenmiddag, een rasdag, een internationale show, enz.) problemen veroorzaakt (niet handelbaar is voor een dierenarts,
steward, keurmeester of eigenaar/exposant) dan wordt de betreffende kat uitgesloten van verdere deelname aan de
bijeenkomst. Dit wordt aan de eigenaar meegedeeld door een lid van het hoofdbestuur of door een door het
hoofdbestuur gemachtigde functionaris en ontvangt de betreffende exposant en/of eigenaar een schriftelijke mededeling
van het Hoofdbestuur hierover (een zgn. ‘gele kaart’).
Na afgifte van een ‘gele kaart’ wordt hiervan melding gemaakt door het Hoofdbestuur aan de vereniging waarvan de
eigenaar/exposant lid is en aan Mundikat.
c. Indien er met dezelfde kat een tweede keer soortgelijke problemen zijn op een door Felikat georganiseerde bijeenkomst,
dan wordt de betreffende kat uitgesloten van verdere deelname aan de bijeenkomst en ontvangt de betreffende exposant
en/of eigenaar een schriftelijke mededeling dat het betreffende dier niet meer wordt toegelaten tot enige toekomstige
bijeenkomst, georganiseerd door Felikat (een zgn. ‘rode kaart’).
Bij afgifte van een ‘rode kaart’ wordt door het Hoofdbestuur hiervan ook melding gemaakt aan de vereniging waarvan
de eigenaar/exposant lid is en aan Mundikat.
De schriftelijke mededelingen worden aan de exposant/eigenaar verstrekt binnen een week na het incident..
d. Indien een kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras) twee maal op een door Felikat georganiseerde bijeenkomst (als
bijvoorbeeld een kittenmiddag, een rasdag, een internationale show, enz.) en/of een op een door Mundikat
georganiseerde bijeenkomst een ‘gele kaart’ (als beschreven en gedefinieerd in het ‘Bestuursbesluit 1’ van 6 september
2008) of het equivalent van deze ‘gele kaart’ uitgevaardigd door Mundikat heeft ontvangen zal de exposant en/of
eigenaar van de kat een schriftelijke mededeling van het Hoofdbestuur ontvangen dat het betreffende dier niet meer
wordt toegelaten tot enige toekomstige bijeenkomst, georganiseerd door Felikat en/of Mundikat (een zgn. ‘rode kaart’).
Dit schrijven zal tevens door Mundikat worden bevestigd.
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e.

Indien een kat (ongeacht leeftijd, geslacht en ras), welke eigendom is of geëxposeerd wordt door een Felikat lid, twee
maal op een door Felikat georganiseerde bijeenkomst (als bijvoorbeeld een kittenmiddag, een rasdag, een internationale
show, enz.) en/of een op een door een Mundikat georganiseerde bijeenkomst een (equivalent van) ‘gele kaart’ en
derhalve een ‘rode kaart’ (als beschreven en gedefinieerd in het ‘Bestuursbesluit 1’ en ‘Bestuursbesluit 2’ van 6
september 2008) heeft ontvangen zal de exposant en/of eigenaar van de kat een schriftelijke mededeling ontvangen van
het Hoofdbestuur dat de betreffende kat niet meer wordt toegelaten tot enige toekomstige bijeenkomst..
Tegen alle in dit artikel vermelde besluiten kan eigenaar van de desbetreffende kat(ten) beroep aanteken bij de
Commissie van Beroep van Felikat, mits de eigenaar lid is van Felikat.

Hoofdstuk 3: Inschrijfgelden
Artikel 26
a. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door het HB in overleg met de TC vastgesteld.
b. De inschrijfgelden dienen uiterlijk op de woensdag vóór de dag van de tentoonstelling te zijn bijgeschreven op de
bankrekening van de penningmeester van de Tentoonstellingscommissie.
c. Bij het bereiken van de beschikbare zaalruimte gaan betaalde inschrijvingen vóór nog niet betaalde inschrijvingen,
ongeacht of de nog niet betaalde inschrijvingen eerder bij het inschrijfbureau binnen waren dan de betaalde
inschrijvingen.
d. Gehele of gedeeltelijke teruggave van inschrijfgelden vindt alleen plaats indien:
1. de TC inschrijvingen onder opgaaf van redenen zoals vermeld in artikel 12 weigert;
2. de exposant vóór sluiting van de inschrijftermijn schriftelijk of via e-mail aan het inschrijfbureau van de TC heeft
laten weten zijn/haar inschrijving in te trekken.

Hoofdstuk 4: Toelating tot de tentoonstelling (gezondheid en welzijn)
Artikel 27
Tot de tentoonstelling worden uitsluitend katten toegelaten die reglementair ingeschreven zijn en die tevens vermeld staan in
de catalogus c.q. in een eventuele bijlage van de catalogus. De exposant c.q. de begeleider moet in het bezit zijn van een
bewijs van deelname, uitgereikt door de TC. Het bewijs van deelname is strikt persoonlijk en heeft uitsluitend betrekking op
de daarop met naam vermelde kat. Bij (verdenking van) misbruik wordt de deelnemerskaart ingetrokken.
Bij frauduleuze handelingen en daarmee overtreding van de reglementen door een lid van Felikat, zal de zaak worden
overgedragen aan het HB voor behandeling door de Disciplinaire Commissie. Indien degene die de overtreding heeft begaan,
geen lid is van Felikat, zal er door het HB schriftelijk melding worden gedaan bij de vereniging waarvan deze persoon lid is.
Artikel 28
a. Om toegelaten te worden tot de tentoonstelling dient de kat op de dag van de tentoonstelling minimaal 13 weken oud te
zijn.
b. Alle katten moeten zijn ingeënt tegen kattenziekte (infectieuze gastro-enteritis) met een in het land van herkomst van de
kat c.q. herkomst van de inschrijver gebruikelijke entstof.
c. De geldigheidsduur van de entingen bedraagt voor enting met verzwakt vaccin een jaar, en voor enting met levend
vaccin twee jaar. De enting moet op de dag van de tentoonstelling tenminste 14 dagen oud zijn.
d. Tevens dienen de katten ingeënt te zijn tegen niesziekte. De enting moet op de dag van de tentoonstelling tenminste 14
dagen oud zijn èn niet ouder dan 12 maanden.
e. Een geldig en van de gegevens van de kat voorzien certificaat van enting moet bij controle door de dierenarts aan deze
worden overgelegd.
f. Inenting tegen rabiës dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
g. Wijzigingen in het inentingsbeleid door de vereniging of de Nederlandse wetgeving worden in het verenigingsorgaan
gepubliceerd en zijn in dat geval geldig in plaats van het hiervoor gestelde.
h. Voor geheel witte katten, ongeacht het ras, dient een dierenartsverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat de kat
geen afwijking aan het gehoor heeft, met andere woorden goed horend is.
i. Huiskatten ouder dan 10 maanden dienen gecastreerd te zijn.
j. De punten van de nagels van de kat dienen te zijn geknipt.
k. De kat moet vrij zijn van vlooien en andere parasieten.
l. De kat moet door de dierenarts bij de veterinaire controle gezond zijn verklaard.
Artikel 29
Alvorens de kat tot de tentoonstellingsruimte wordt toegelaten, vindt een veterinaire controle plaats door een dierenarts.
Gelijktijdig wordt het inentingscertificaat op de juiste entingen en geldigheidsduur daarvan gecontroleerd. Mocht de
dierenarts bij de kat constateren c.q. de kat ervan verdenken dat deze een besmettelijke ziekte en/of aandoeningen heeft of de
algehele conditie van de kat zorgwekkend vinden, dan wordt de kat de toegang tot de tentoonstellingsruimte geweigerd. De
kat zal in een dergelijk geval tot na een herkeuring in quarantaine worden geplaatst.
Artikel 30
Katten die de toegang door de dierenarts wordt geweigerd, worden onmiddellijk in de door de TC aangewezen
quarantaineruimte geplaatst en kunnen – indien de exposant dat wenst en nadat de algemene veterinaire keuring is geëindigd
– opnieuw door de aanwezige dierenartsen worden gekeurd. Mocht de dierenarts constateren dat de kat op grond van een
besmettelijke ziekte niet tot de tentoonstelling toegelaten kan worden, dan wordt de exposant - mocht hij meerdere katten
hebben ingeschreven - met alle katten de toegang geweigerd. De beslissing van de dierenarts die met de leiding van de
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veterinaire keuring belast is, is bindend. Het risico dat een kat door de dierenarts wordt afgekeurd, komt geheel voor rekening
van de exposant/inschrijver. Beroep c.q. aanspraak op schadevergoeding in vorm van terugbetaling van het inschrijfgeld,
gemaakte reiskosten e.d. is niet mogelijk.
Artikel 31
Het is verboden de kat te drogeren. Mocht een keurmeester de mening zijn toegedaan dat hij/zij een gedrogeerde kat op de
keurtafel heeft, dan wordt een dierenarts verzocht om de kat te onderzoeken. Mocht de dierenarts tot de conclusie komen dat
de kat inderdaad gedrogeerd is, dan wordt de betrokken kat van de keuring uitgesloten. De TC zal vervolgens dit voorval aan
het HB melden..
Artikel 32
Mocht nadat een kat door de veterinaire controle tot de tentoonstellingsruimte is toegelaten alsnog blijken dat de kat
symptomen van een ziekte vertoont, dan wordt opnieuw een dierenarts verzocht om de kat te onderzoeken. Mocht blijken dat
de kat inderdaad ziek is c.q. het zeer aannemelijk is dat de kat ziek is, dan wordt de betrokken kat van de keuring uitgesloten.
De exposant wordt gesommeerd om de tentoonstelling te verlaten, met alle katten die hij voor die dag heeft ingeschreven en
bij zich heeft. De TC zal vervolgens aan het HB dit voorval melden. De definitieve beslissing over verwijdering van de
kat(ten) van de tentoonstelling berust bij de opgeroepen dierenarts.
Artikel 33
De tentoonstellingsorganisatie heeft geen enkele invloed op de beslissingen van de dierenartsen en kan daarom door de
exposant niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 34
Conform het FIFé-tentoonstellingsreglement, zal een kat worden gediskwalificeerd c.q. van de competitie worden uitgesloten
op grond van:
a.
agressief gedrag: Indien twee stewards niet in staat zijn een kat uit de kooi te krijgen, mag deze kat niet meer deelnemen
aan de competitie;
b. monorchisme en cryptorchisme bij katers ouder dan 10 maanden. De keurmeester moet dit in het keurrapport
vermelden; de aanwezige dierenarts neemt echter de uiteindelijke beslissing;
c.
toediening van verdovende c.q. stimulerende middelen. In twijfelgevallen geeft het oordeel van een dierenarts de
doorslag;
d. cosmetische behandelingen, bijvoorbeeld kunstmatig gekleurde vacht of een kleurspoeling;
e.
verwijderde nagels (ontklauwd c.q. geamputeerd);
f.
zichtbaar slechte gezondheid. De aanwezig dierenarts neemt de uiteindelijke beslissing;
g. het hebben van vlooien, vuile oren, mijt, verdachte kale plekken en dergelijke. De uitsluiting geldt in dit geval ook voor
de overige door de desbetreffende exposant ingeschreven katten;
h. poly- of olygodactily;
i.
ziekte geconstateerd door de dierenarts tijdens de tentoonstelling. Deze katten worden onmiddellijk in quarantaine
gebracht;
j.
dwerggroei;
k. doofheid;
l.
blindheid;
m. scheel kijken;
n. conform de standaard niet toegestane witte vlekken in de vacht;
o. merkbare navelbreuk;
p. zichtbaar zwangere of zogende poezen;
q. afwijkingen aan het skelet;
r.
duidelijk zichtbare beperkingen in het bewegingsapparaat;
s.
asymmetrie in het gezicht en/of van het hoofd;
t.
abnormale vorm en plaats van ogen en oogleden (entropie en ectropie);
u. gecoupeerde staart en/of oren.
Artikel 35
Algemene fouten van alle rassen zijn conform het FIFé-tentoonstellingsreglement:
a. iedere vergroeiing/misvorming van het borstbeen of uitsteeksel van het borstbeen. Dit geldt niet voor castraten en
kittens jonger dan 10 maanden;
b. iedere abnormale deuk, bult of scheur in de schedel, met uitzondering van castraten en kittens jonger dan 10 maanden;
c. te smalle neusgaten, luidruchtige of moeizame ademhaling;
d. permanent naar buiten stekende tong of tanden;
e. ogen die te diep liggen of uitpuilen;
f. neiging tot scheelzien;
g. verwondingen aan het oog (b.v. beschadigingen van het netvlies);
h. scheef gebit;
i. onderbijt of overbijt van meer dan 2 mm;
j. geheel of gedeeltelijk verwijderde tanden;
k. niet voldoende contrast tussen de points en lichaamskleur. Dit geldt niet voor Burmezen en Tonkinees pointed;
l. alle pigmentvlekken die een verlies van kleur veroorzaken op het neusleertje, de voetzooltjes en/of lippen die niet zijn
toegestaan in de standaard;
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m. iedere misvorming van de staart, bijvoorbeeld een knik of een knoop. Deze katten krijgen geen certificaten en geen
kwalificatie hoger dan excellent en kunnen ook geen Best in variëteit krijgen noch worden genomineerd voor de Best in
Showverkiezing, met uitzondering van castraten en rassen met korte en/of stompstaart;
n. ieder teken van een slechte conditie, o.a. te dun;
o. onder- of overvoede katten;
p. katten die overmatig gepoederd zijn.
Artikel 36
Conform het FIFé tentoonstellingsreglement moet voor elke tentoongestelde kat door de aangewezen keurmeester een
keurrapport worden opgemaakt. Uitzondering hierop vormen de katten die op grond van artikel 34-f en 34-g niet gekeurd
mogen worden. Bij eventuele diskwalificatie van een kat mag er geen kwalificatie worden gegeven en de reden van de
diskwalificatie moet op het keurrapport worden vermeld.

Hoofdstuk 5: Voorwaarden voor het keuren
Artikel 37
Alle katten die in de catalogus of de bijlage vermeld staan, mogen aan de keuringen meedoen, tenzij vermeld staat dat de kat
buiten mededinging aanwezig is.
Artikel 38
De TC stelt een catalogus, eventueel met een bijlage, samen die de volgende informatie bevat:
a. de samenstelling van de TC;
b. de namen van de keurmeesters en de indeling van de katten bij de keurmeesters;
c. de namen van de dierenartsen die belast zijn met de veterinaire keuring;
d. de namen van de medewerkers en stewards, voor zover bij het in druk gaan van de catalogus bekend;
e. de beschikbaar gestelde prijzen;
f. informatie m.b.t. de te behalen kwalificaties;
g. de namen en verdere gegevens van de katten (ras, leeftijd, keuringsklasse, ouders, fokker, exposant;
h. een alfabetische lijst met de namen en adressen, land en kattenvereniging van de exposanten en de nummers van de
kooien waarin zij hun katten dienen te plaatsen;
i. de vermelding van de plaats waar het tentoonstellingsreglement ter inzage is neergelegd.
Artikel 39
a. De TC zorgt ervoor dat in de expositieruimte de kooien waarin de exposant zijn kat(ten) dient te plaatsen, van nummers
zijn voorzien. Het is niet toegestaan de kat(ten) in een andere kooi te plaatsen dan in die welke middels het kooinummer
door de TC voor de kat(ten) is gereserveerd. Mocht de exposant een andere kooi wensen, dan kan met de TC overleg
worden gepleegd. De beslissing van de voorzitter van de TC c.q. zijn vervanger is doorslaggevend.
b. Tijdens de keuringen mag de kooi niet met een hangslot worden afgesloten. Is de kooi toch afgesloten c.q. bevindt de
kat zich niet in de voor haar gereserveerde kooi en de eigenaar is niet aanwezig om de kat naar de keurruimte te brengen
c.q. de steward is niet in staat de kat uit de kooi te halen, dan wordt de kat niet gekeurd. De exposant kan in zo’n geval
geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijfgeld c.q. de gemaakte kosten.
Artikel 40
De keuringen van de katten vinden plaats in de daarvoor door de TC aangewezen en herkenbare keurruimten. Het is niet
toegestaan de katten bij hun kooien in de expositieruimte te keuren.
Artikel 41
Indien een eigenaar niet in staat is zijn kat(ten) zelf naar de keurruimte te brengen of dit niet wenst te doen, dan kan de
desbetreffende steward worden verzocht de kat uit de expositieruimte te halen en in de daarvoor bestemde keurkooi te
plaatsen, alsmede vervolgens desgevraagd de kat aan de keurmeester voor de keuring te tonen en na de keuring weer in de
kooi in de expositieruimte terug te plaatsen.
Artikel 42
De exposant dient zelf goed op te letten wanneer hij/zij de te keuren kat naar de keurruimte moet brengen en kan zich niet
beroepen op bijvoorbeeld een slecht werkende omroepinstallatie in de hal. Katten die op het moment van keuring van hun
klasse zich niet in de keurruimte bevinden en derhalve niet kunnen worden gekeurd, kunnen niet op een later tijdstip – nadat
de keurmeester de desbetreffende klasse gekeurd heeft – alsnog een kwalificatie krijgen. Na overleg met de TC en
goedkeuring door de desbetreffende keurmeester kunnen deze katten achteraf door de keurmeester worden beoordeeld, echter
zonder enige kwalificatie.
Artikel 43
Katten die genomineerd zijn voor de Best in Show, dienen na de eerste oproep daartoe naar de desbetreffende keurruimte te
worden gebracht. Indien een kat niet in de keurruimte aanwezig is, terwijl de serie waartoe zij behoort voor de keuring naar
het podium wordt gebracht, kan deze kat niet meer aan de BIS deelnemen. De exposant dient zelf goed op te letten wanneer
de kat gebracht moet worden en kan zich niet beroepen op bijvoorbeeld een slecht verstaanbare omroepinstallatie in de hal.
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Artikel 44
Een kat kan voor de keuring alleen dan als absent worden aangemerkt, nadat de steward dit bevestigd heeft gekregen door het
secretariaat c.q. het nummer van de kat op de lijst van absenten, afgegeven door het secretariaat, staat vermeld, met
uitzondering van het hiervoor gestelde in artikel 42.
Artikel 45
De stewards dienen de door de TC voorgeschreven en beschikbaar gestelde kleding te dragen. Tevens dienen zij hun handen,
de keurtafel en de kooi in de keurruimte na de keuring van elke kat te desinfecteren, alvorens de volgende kat gekeurd wordt
c.q. in de kooi in de keurruimte wordt geplaatst.
Artikel 46
Het is een keurmeester en een steward alsmede de exposanten op straffe van uitsluiting van de keuringen niet toegestaan:
a. een catalogus in de keurruimte in bezit te hebben;
b. uitslagen of andere mededelingen omtrent de keuring voor het einde van de keuring over te brengen aan derden, tenzij er
sprake is van een open keuring. In dat geval zijn de mededelingen omtrent de keuring voorbehouden aan de keurmeester.
c. een GSM te gebruiken c.q. over te laten gaan in de keurruimtes.
Artikel 47
Het is een steward alsmede de exposanten op straffe van uitsluiting van de keuringen niet toegestaan zich tijdens het keuren
te mengen in het keuren van de kat of hierover met de keurmeester in discussie te gaan.
Artikel 48
De TC deelt de keurmeesters voor de te keuren katten in. Deze indeling is definitief en hierover is geen discussie tussen de
TC en de exposanten mogelijk.
Artikel 49
De keurmeesters ontvangen op de morgen van de tentoonstelling de keurrapporten van de door hen te keuren katten. Op deze
keurrapporten zijn door de TC reeds de volgende gegevens ingevuld:
ras en variëteit, geslacht, geboortedatum, te keuren klasse en catalogusnummer.
Artikel 50
De beschrijvingen op de keurrapporten dienen op alle tentoonstellingen onder auspiciën van de FIFé gelijkluidend te zijn; de
koppen dienen in het Engels, Duits en Frans gesteld te zijn. De eigen nationale taal mag door de TC worden toegevoegd.
De keurmeester kan het keurrapport schrijven in één van de drie officiële FIFé talen (Engels, Frans en Duits) of in de taal (of
één van de officiële talen) van het land waar de tentoonstelling wordt gehouden. Het rapport van de keurmeester dient in een
goed leesbaar handschrift geschreven te zijn.

Hoofdstuk 6: De keuringen
Artikel 51
Op de site van Felikat (www.felikat.org – tentoonstellingsklassen) en de FIFé (www.fifeweb.org – Titel V = Show classes)
staat vermeld in welke klassen de katten kunnen worden ingeschreven.
Artikel 52
De TC kan in overleg met het HB extra klassen op een tentoonstelling toevoegen.
Artikel 53
Alleen katten van door de FIFé erkende rassen en erkende variëteiten binnen erkende rassen kunnen certificaten voor een titel
behalen. Dit geldt ook voor een nominatie voor de Best in Show verkiezing. Voor erkende rassen/variëteiten zie
www.fifeweb.org – breeds – ems codes.
Artikel 54
a. De keurmeester keurt de hem/haar toegewezen katten in dezelfde kleur en klasse. De keurmeester kan aan één van deze
katten een kwalificatie toekennen, indien hij/zij de desbetreffende kat conform de standaard het benodigde aantal punten
gegeven heeft (zie www.fifeweb.org – Titel V = Show classes).
b. De keurmeester is niet verplicht een kat voor de Best in Show te nomineren, indien hij/zij van mening is dat de kat de
daarvoor beoogde 97 punten niet haalt. Uitzondering is indien een kat in de hoogste klasse (Suprême Champion/Premior
v/h European Champion/Premior: 97 punten) in haar categorie en haar klasse de enige is en de keurmeester haar de
kwalificatie SC of SP toekent.
Artikel 55
Een kat kan niet in een andere categorie/ras worden gekeurd dan in die waarin zij conform afstammingsbewijs/stamboom in
het stamboek is geregistreerd. Indien een kat wordt ingeschreven volgens het fenotype dat afwijkt van het genotype, dan dient
in dat geval op de stamboom van de kat zowel het feno- alsook het genotype te zijn vermeld.
Artikel 56
Gedurende de Best-in-Showverkiezing mogen de katten uitsluitend door stewards worden voorgebracht (FIFé
tentoonstellingsreglement).
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Artikel 57
Bij stakende stemmen tijdens de Best-in-Showverkiezing kan als volgt worden gehandeld:
a. de keurmeesters die niet op de katten met de meeste stemmen hebben gestemd, mogen opnieuw stemmen maar
uitsluitend op de katten met de meeste stemmen. Komt hier geen winnaar uit of is dit niet mogelijk (b.v. 4 stemmen
verdeeld 2:2) dan:
b. door de keuze te laten bepalen door een keurmeester die in de desbetreffende categorie bevoegd is, maar deze categorie
op deze tentoonstelling niet heeft gekeurd. Is dit niet mogelijk dan:
c. door loting (FIFé tentoonstellingsreglement).
Artikel 58
De uitslag van de keuring is niet voor discussie c.q. beroep vatbaar.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 59
a. De TC is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het ontvluchten of losbreken van katten of voor welke ongevallen
dan ook met en/of door katten c.q. personen.
b. De vereniging Felikat en/of de Tentoonstellingscommissie en/of individuele leden van deze commissie en/of
medewerkers aan de tentoonstelling, zijn niet aansprakelijk voor schade, ongeacht de aard aan en/of door personen,
zowel bezoekers als exposanten, en/of tentoongestelde dieren tijdens de tentoonstelling toegebracht en/of ontstaan.
Artikel 60
De vereniging Felikat kan op geen enkele wijze als partij worden betrokken bij tijdens de tentoonstelling tussen exposanten
c.q. tussen exposanten en bezoekers gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van katten en/of andere overeenkomsten
en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook zullen klachten dienaangaande niet in behandeling worden
genomen.
Artikel 61
Klachten over keurmeesters kunnen uitsluitend schriftelijk bij het HB van Felikat worden ingediend en wel uiterlijk binnen 14
dagen na de desbetreffende tentoonstelling.
Artikel 62Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Waar in dit reglement niet is voorzien, beslist het HB met inachtneming van alle overige van toepassing zijnde reglementen van
Felikat c.q. van de FIFé, te vinden via www.felikat.org c.q. www.fifeweb.org.
Artikel 63
Het is Felikat toegestaan de reglementen van de FIFé door eigen regels te verzwaren.
Artikel 64
Jaarlijks zal zo nodig het tentoonstellingsreglement per 1 januari worden aangepast naar aanleiding van de dan geldende besluiten
van de General Assembly van de FIFé.
Februari 2011
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