SKOGKATT OF THE YEAR

2016
Regels:
§1. Volwassenen en kastraten (klasse 1 t/m 10) nemen deel met het totaal
aantal punten van hun beste shows (max. 8 shows). Er mogen niet meer
dan 4 shows uit een enkel land worden meegeteld.
§2. Kittens (klasse 11 en 12) nemen deel met het totaal aantal punten van hun
beste shows (max. 6 shows). Er mogen niet meer dan 3 shows uit een
enkel land worden meegeteld.
§3. Dezelfde kat mag deel nemen aan meerdere categorien.
§4. Alleen resultaten van internationale FIFé shows in de periode 01.01.2016 t/m
31.12.2016 kunnen worden gebruikt.
§5. Onvolledige inschrijvingen (b.v. zonder documentatie) zullen worden
gediskwalificeerd.

De resultaten van de “Top lijst”, inclusief foto’s van de 5 best genoteerde katten in elke
categorie (volwassen, kitten, kastraten), zullen naar de NFO clubs gestuurd worden om
gepubliceerd te worden in hun club bladen enz. De resultaten zijn ook beschikbaar op
internet: www.skogkatt-of-the-year.net
Deze competitie is gratis voor zowel clubs als voor individuele deelnemers.
Inschrijvingsformulieren inclusief documentatie (kopieën van de behaalde certificaten)
moeten voor 31.01.2017 bij Sandro Chiavuzzo zijn aangekomen via post of e-mail.
Winnaars zullen de informatie zo snel mogelijk na de uiterste inschrijfdatum ontvangen.
Deze competitie wordt ondersteund en goegekeurd door de actieve NFO clubs binnen
de FIFé, maar wordt georganiseerd en behandeld onafhankelijk van hen.

Punten verdeling
(Alleen het beste resultaat van iedere show telt mee)
Best in Show (BIS) ................................ 130
Best opposite Sex (BOS - klasse 1-10) . 125
Nominatie (NOM) .................................. 110
Best in Varietëit (BIV) ............................ 100
CACE/CAPE ........................................... 97
Ere prijs .................................................. 96
CAGCIB/CAGPIB.................................... 96
CACIB/CAPIB ......................................... 93
CAC/CAP ................................................ 93
EX1 klasse 3-4........................................ 92
EX1 klasse 5-8........................................ 91
EX1 klasse 9-10 ...................................... 90
EX1 klasse 11-12 (3-10) ......................... 93
andere EX ............................................... 88
andere ...................................................... 0
Vragen en inschrijvingen kunt u sturen naar:

Sandro CHIAVUZZO
Chemin du Clos-du-Moulin 16
CH-1844 VILLENEUVE
Switzerland
 +41 21 964 41 82
E-Mail : info@skogkatt-of-the-year.net

