CFCA Konkursa „Gada Kaķis 2019” nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1. KMKA „CFCA” Konkursa „Gada Kaķis” nolikums ir izstrādāts ar mērķi, lai definētu konkursa norises
kārtību, kā arī regulētu nolikumā minēto prasību izpildi.
1.2. KMKA „CFCA” konkursa norisi uzrauga un nolikuma prasību izpildi kontrolē CFCA Valde.
2. Nosacījumi dalībai konkursā
2.1. Konkursa atskaites laiks ir viens kalendārais gads, t.i., no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
2.2. Konkursā var piedalīties visi CFCA klubu individuālie biedri, kuri ir veikuši ikgadējo biedra maksu,
ievērojuši Ciltsdarba nolikuma prasības (savlaicīgi pieteiktas pārošanas, reģistrēti dzimušie metieni
u.c.).
2.3. Ziņas par iegūtajiem rezultātiem, kas iegūti FIFe izstādēs ārpus Latvijas, CFCA Ciltsdarba un izstāžu
sekretāram jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc izstādes norises. Kaķa īpašnieks ir atbildīgs, lai visi
izstādē saņemtie rezultāti tiktu ierakstīti izstādes vērtējumā/diplomā.
2.4. Konkursa rezultātus apkopo CFCA Valde, pamatojoties uz biedru iesniegtajiem pieteikumiem.
2.5. Laureāti tiek apbalvoti sekojošās nominācijās:
2.5.1. Labākais pieaugušais runcis
2.5.2. Labākā pieaugusī kaķene
2.5.3. Labākais premiors
2.5.4. Labākais juniors (4-10 mēn.)
2.5.5. Labākā audzētava
2.5.6. Labākais mājas kaķis
2.6. Laureāti tiek apbalvoti katrā šķirņu kategorijā atsevišķi, izņemot punktos 2.5.5. un 2.5.6. minētās
nominācijās. Nominācijas „Labākā audzētava” laureāti tiek apbalvoti visu šķirņu kategoriju
kopvērtējumā.
2.7. Katrā nominācijā tiek apbalvoti trīs augstāko rezultātu ieguvēji. Ja pirmo trīs vietu ieguvējiem ir vienāds
punktu skaits, var tikt apbalvoti vairāk nekā trīs kaķi.
2.8. Lai piedalītos nominācijās „Labākais pieaugušais runcis” un „Labākā pieaugusī kaķene”, kaķim
attiecīgā kalendārā gada laikā jāpiedalās vismaz piecās starptautiskajās izstādēs, no kurām vismaz
divas ir bijušas Latvijā.
2.9. Lai piedalītos nominācijā „Labākais juniors (4-10 mēn.), „Labākais premiors” un „Labākais mājas
kaķis”, kaķim attiecīgā kalendārā gada laikā jāpiedalās vismaz trīs starptautiskajās izstādēs, no kurām
vismaz viena ir bijusi Latvijā.
2.10. Lai piedalītos nominācijā „Labākā audzētava”, audzētavai attiecīgā kalendārā gada laikā ne mazāk
kā divās izstādēs Latvijā jāpiedalās ar vismaz trīs audzētavā dzimušiem kaķiem, neatkarīgi no vecuma
un izstādes klases. Visu audzētavas kaķu rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar punktu skalu un iegūts
kopējais rezultāts. Šajā nominācijā var piedalīties tikai audzētavā dzimušie kaķi – audzētavu importētie
kaķi no citām audzētavām var piedalīties jebkurā no individuālajām nominācijām. Vērā tiek ņemti 2
labākie Latvijas izstāžu rezultāti.
2.11. Viens kaķis viena kalendārā gada laikā var piedalīties vairākās individuālajās nominācijās
(piemēram, „Labākais juniors (4-10 mēn.)” un „Labākais pieaugušais runcis”), kā arī individuālie
rezultāti tiek ņemti vērā nominācijas „Labākā audzētava” kopvērtējumā.
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2.12.

Visi izstādēs iegūtie rezultāti tiek aprēķināti pēc sekojošas punktu skalas:

Pamatpunkti
HP
CAC, CACIB, CAGCIB, CACS
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS
Excellent 1 (tikai rezultātiem, kas iegūti 11.un 12. klasē)
Excellent
Very good
Good
Diskvalifikācija

20
20
20
20
15
10
5
0

Papildpunkti
World Winner (Pasaules izstādes uzvarētājs)
AW, BW, MW, NSW, SW izstādes uzvarētājs
Par katru AW, BW, MW, NSW, SW, WW izstādē iegūto rezultātu
Best of Best Nr.1
Best of Best Nr.2
Best of Best Nr.3
Best of Best Nr.4
Kategorijas labākais kaķis – Best In Category (BIC)
Izstādes labākais kaķis – Best In Show (BIS)
Tiesneša labākais kaķis – Best In Show Nomination (BIS nom)
Labākais krāsā – Best in variety (BIV)

1000
250
20
40
30
20
10
50
100
50
30

Visi izstādē iegūtie rezultāti tiek skaitīti kopā.
Piemēram:
Ja pieaugušais kaķis izstādē ieguvis CAC, tad par dalību šajā izstādē viņš iegūst 20 punktus.
Ja pieaugušais kaķis izstādē ieguvis CACIB, BIS nom un Best In Show, tad par dalību šajā izstādē
viņš iegūst 20+50+100 punktus, kopā 170 punktus.
2.13.

2.14. Apkopojot konkursa rezultātus, tiek ņemti vērā katra dalībnieka visi attiecīgā kalendārā gada laikā
izstādēs iegūtie rezultāti/punkti.
2.15. Tituls „National Winner” tiek piešķirts dalībniekam ar augstāko punktu skaitu visu šķirņu kategoriju
kopvērtējumā sekojošās nominācijās:
2.15.1. Labākais pieaugušais runcis;
2.15.2. Labākā pieaugusī kaķene;
2.15.3. Labākais premioru runcis;
2.15.4. Labākā premioru kaķene;
2.15.5. Labākais juniors (4-10 mēn.).
2.16. Lai iegūtu titulu „National Winner”, kandidātam jāsaņem vismaz 800 punkti nominācijās „Labākais
pieaugušais runcis” un „Labākā pieaugusī kaķene”, savukārt vismaz 500 punkti – nominācijās
„Labākais premioru runcis”, „Labākā premioru kaķene” un „Labākais juniors (4-10 mēn.)”.
2.17. Titulu „National Winner” viens kaķis attiecīgā kalendārā gada laikā var saņemt tikai vienā no
2.15.punktā minētajām nominācijām.
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