TENTOONSTELLINGS REGLEMENT
TOELICHTING EN REGLEMENT.
Wij raden U aan onderstaande goed te lezen om teleurstellingen te voorkomen!! Alle erkende variëteiten
langhaar-, halflanghaar-, korthaarrassen en exotics kunnen voor de tentoonstelling worden ingeschreven. Zij
zullen worden gekeurd door internationaal erkende keurmeesters volgens internationale standaards.
UW INSCHRIJVING. .
Duidelijk invullen met blokletters of met een schrijfmachine. (voorkomt fouten) Het gebruik van blanco papier of
inschrijfformulieren van andere verenigingen is toegestaan. Met wensen van exposanten, mits vermeld op het
inschrijfformulier, wordt, indien mogelijk , rekening gehouden. Hebt U meer inschrijfformulieren nodig, maak dan
een fotokopie. Alle correspondentie over deze show moet U richten aan: inschrijfbureau BLKV.
SLUITINGSDATUM INSCHRIJVINGEN.
Het inschrijfbureau sluit zodra het toelaatbare aantal inschrijvingen is ontvangen, doch uiterlijk 7 dagen voor de
show. Het aantal plaatsen is beperkt! Per kooi kan meer dan 1 kat geplaatst worden. Dit ter beoordeling van de
organisatie van de show.
INSCHRIJVING
Nesten kunnen alleen geplaatst worden na bekend zijn van de geboortedatum. Een fotokopie van de
geboorte-aangifte/aanvraag stambomen kan op verzoek van het inschrijfbureau worden opgevraagd. Het gehele
nest dient geshowd te worden.
Catalogus verplicht voor iedere exposant, te voldoen tegelijk met de inschrijfgelden.
BETALING INSCHRIJFGELD.
Het inschrijfbureau zal U na ontvangst en acceptatie van uw inschrijfformulieren als bevestiging van de ontvangst
van de inschrijving(en) een formulier toezenden met daarbij de gegevens nodig om te betalen. U dient uw
betaling ten laatste 14 dagen na ontvangst hiervan te betalen. Als uw betaling bij ons binnen is ontvangt u van
ons uw definitieve bevestiging dat uw katten zijn ingeschreven. Bankrekeninghouders moeten rekening houden
met de verwerktijd van de bank. Heeft U in het geheel geen bankrekening, dan kunt U met de overschrijving naar
het postkantoor gaan en aldaar storten. Indien U in de bevestiging van inschrijving een verschil constateert met
uw opgave, moet u dit zo snel mogelijk melden aan het inschrijfbureau van de BLKV.
Wanneer één of meer katten niet op de tentoonstelling kunnen worden gebracht, wordt men dringend verzocht dit
zo spoedig mogelijk te melden aan het inschrijfbureau. Laat een exposant zonder bericht(met vermelding van
een aanvaardbare reden) op de show verstek gaan dan zal hij op de volgende show van de BLKV geweigerd
worden als de rekening niet voldaan is. Bij betaling met een overschrijving moet u aan de kassa een geldig
overschrijvingsbewijs kunnen voorleggen, wanneer u dit niet kan voorleggen en het bedrag is bij ons
nog niet geboekt zal het verschuldigde bedrag opnieuw moeten betaald worden aan de kassa en later na
ontvangst op onze rekening zal dit teruggestort worden.
INZENDEN VAN EEN INSCHRIJFFORMULIER(EN) MAAKT U BETALINGSPLICHTIG, !!!! Eventueel te
verrichten betalingen zullen alsnog opgevolgd worden.
WIJZIGING VAN INGESCHREVEN KATTEN
Ingeschreven katten kunnen tot 2 weken voor de show worden omgeruild tegen de kostprijs van € 7. Katten die
later worden omgeruild daarvoor blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd ook al wordt er met de kat niet
geshowd. INGESCHREVEN KATTEN KUNNEN NIET WORDEN TERUGGETROKKEN, BIJ HET NIET
VERSCHIJNEN OP SHOW WORDEN INGESCHREVEN KATTEN NIET TERUG BETAALD !!!
KLASSEVERANDERING.
Indien Uw kat na de inschrijving een CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCI, CAGPI, CACE of CAPE heeft behaald,
dient dit bij het inschrijfbureau te worden gemeld, uiterlijk de dinsdag na het behalen hiervan.
Hierbij dient te worden vermeld waar, wanneer, bij welke vereniging en bij welke keurmeester de titel is behaald.
Op de tentoonstelling worden geen verzoeken tot klassenwijziging in behandeling genomen tenzij en dit ter
beoordeling en anders beslist door het secretariaat. Castratie of sterilisatie van een ingeschreven kat heeft ook
een klassenverandering tot gevolg. Geef dit ook door!
VETERINAIRE KEURING.
Op de dag van de show worden de ingeschreven katten door een team van dierenartsen gekeurd tussen 7.30 en 9.30 uur.
Deze controle is wettelijk geregeld en verplicht.
Het doel van deze keuring is de algemene conditie van de aangeboden dieren na te gaan en zo de gezondheid van alle
aanwezige dieren te waarborgen. De aangeboden katten dienen schoon te zijn, vrij van vlooien en schimmels en eveneens
zal er scherp gelet worden op reinheid van de oren.
Medewerkers en determinatieklasse hebben voorrang.


Gelieve de administratieve gegevens in het vaccinatieboekje in te vullen of te vervolledigen:






naam + adres van de eigenaar
naam van de kat, zoals vermeld op de stamboom en/of microchip-kaart
geboortedatum
geslacht
zelfklevende vignet met de gegevens van de microchip



Om dit onderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen en misverstanden ter plaatse te vermijden, vragen wij ook uw aandacht
voor volgende aandachtspunten:
 Voor elke aangeboden kat dient zonder uitzondering een geldig inentingsboekje voorgelegd te worden: zonder dit
boekje wordt uw kat niet toegelaten op de show. Hebt u ook nog een oude versie van het inentingsboekje, dan
raden wij u aan dit eveneens mee te brengen.
 Voor alle katten moet een geldig bewijs van enting tegen kattenziekte/niesziekte worden voorgelegd. De inenting
moet minstens 2 weken vóór de tentoonstelling zijn uitgevoerd en mag niet ouder zijn dan 2 jaar wanneer het een
enting met levend virus betreft en 1 jaar voor een enting met dood virus. Bij kittens telt de eerste inenting, deze
inenting dient binnen de 2 maanden te zijn herhaald. De herhaling jeugdenting moet minstens 1 week voor de
tentoonstelling zijn uitgevoerd.
 Katten die uit het buitenland worden meegebracht naar de tentoonstelling moeten een inenting tegen rabiës hebben
gehad en eveneens gechipt zijn, ook kittens van af 10 weken moeten gechipt zijn.
De rabiës-enting moet minstens 1 maand vóór de tentoonstelling toegediend zijn en is maximaal geldig voor 1 jaar,
tenzij het een enting betreft die 3 jaar geldig is (daar is 21 dagen vooraf inënten voldoende) of voldoet aan de
termijnen die door de fabrikant zijn gesteld. (raadpleeg in geval van twijfel uw dierenarts om zo misverstanden bij de
keuring te vermijden)
Voor het reizen naar België is de vaccinatie tegen hondsdolheid niet vereist voor gezelschapdieren jonger dan 3
maand afkomstig uit een land vrij van hondsdolheid, door de incubatietijd van de inenting mogen zij binnen tot 4
maanden met een recente (max 5 dagen oud) gezondheidsverklaring. Van af 4 maanden is steeds een inenting
vereist.

De exposanten dienen zich onvoorwaardelijk bij de beslissing van de dierenarts neer te leggen.
Bij afkeuring van één der katten van een inzending kunnen alle katten van deze inzending geweigerd worden. Bij afkeuring
door de desbetreffende dierenartsen heeft U geen aanspraak meer op terugbetaling van het inschrijfgeld. Verzoeken om
herkeuring kunnen niet worden ingewilligd. Afgekeurde katten dienen uiterlijk om 11.00 uur uit het expositiegebouw te zijn
verwijderd. Ook zichtbaar zwangere katten kunnen niet op de tentoonstelling worden toegelaten.
Ook tijdens de tentoonstelling kunnen katten, die volgens een dierenarts een gezondheidsrisico zouden kunnen zijn, direct
uit de expositieruimte worden verwijderd.
In de enveloppe, die u bij registratie aan de ingang ontvangt, zit een kooikaart. De keurende dierenarts stempelt de
kooikaar(ten) af na goedkeuring van uw dier(en). Bij het betreden van de expositieruimte dient u de kooikaarten te laten zien
aan een medewerker van de club. Controleer ook steeds de juistheid van de gegevens op de kooikaart(en) van uw dier(en)
en meldt onjuistheden ONMIDDELLIJK aan het secretariaat. De kooikaart dient duidelijk zichtbaar op de kooi bevestigd te
worden.
ZAALREGELS.
De katten dienen van 10.00 tot 19.00 uur in hun kooien aanwezig te zijn. De exposanten zijn verplicht de
afgestempelde veterinaire-keuringskaarten zichtbaar op de kooien te bevestigen. Controleer deze kaart op
juistheid en geef verschillen vóór 9.45 uur door aan het secretariaat.. Enige halsband, of tuig met
identificatieteken leidt tot diskwalificatie. Katten die voor een eventueel examen worden opgehaald dienen te
worden meegegeven. Weigering leidt tot diskwalificatie. Katten die de tentoonstellingsruimte vroegtijdig zonder
geldige reden verlaten, zullen niet in aanmerking komen voor prijzen en kwalificaties op deze tentoonstelling
behaald. Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten worden gediskwalificeerd. Het geven van
dekkingen is op de tentoonstellingsruimte verboden. Het voeren van ééndagskuikens is op de tentoonstelling
verboden. Het is de exposanten niet toegestaan om vóór afloop der keuringen met de keurmeesters of stewards
over behaalde kwalificatie te spreken. Een ieder die zijn kat in een andere kooi dan hem toegewezen plaatst,
loopt het risico dat zijn kat niet gekeurd wordt. Vóór 9.45 uur op de showdag kan met schriftelijke toestemming
van het showsecretariaat van kooi verwisseld worden. Na 10.00 uur vervallen de kooireserveringen. Uitsluitend
exposanten en hun begeleiders mogen zich in de expositieruimte achter de kooien bevinden; de ordedienst kan
personen welke niet tot de exposanten en hun begeleiders behoren achter de kooien verwijderen.
Het is een ieder ten strengste verboden katten tijdens de openingstijden uit de tentoonstellingsruimte te
verwijderen. In zeer bijzondere gevallen kan de tentoonstellingsorganisatie toestemming verlenen. Andere dieren
dan katten worden beslist niet toegelaten tot de expositieruimte van de BLKV zonder gekeurd te zijn door een
dierenarts ter plaatse.
KOOIEN.
De kooiafmetingen zijn 66 x 66 x 66 cm. Men is verplicht gordijntjes aan te brengen. Verder meebrengen: kleine
kattenbak, drinkbakjes en een vloerkleedje. Kattenbakvulling moet ook zelf meegebracht worden. De
tussenschotten van de kooien mogen onder geen enkele voorwaarde eigenhandig verwijderd worden.
Overtreding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Beschadigingen aan de kooien worden op de
betreffende exposant verhaald.

BRANDWEERVOORSCHRIFTEN.
Leg in ongebruikte kooien geen jassen, tassen of dergelijke. De kooien mogen niet worden versierd met
mandjes, wagentjes etc. Wel mogen in het verleden behaalde linten worden opgehangen. Het gebruik van plastic
kan ter beoordeling van de brandweer ter plaatse worden verboden. Tevens adviseert de brandweer geen
gebruik te maken van nylon gordijntjes en erop te letten dat er niet wordt gerookt.
TOEGANG DEELNEMERS/BEGELEIDERS.
Iedere exposant heeft doorlopend toegangs tot de showhal. Eén begeleider heeft eveneens toegang. De overige
begeleiders dienen een toegangsbewijs te kopen
AANSPRAKELIJKHEID.
De BLKV en de tentoonstellingsorganisatie zijn niet aansprakelijk voor:
a. diefstal, schade of verwondingen aan of van personen, dieren of materialen tijdens de tentoonstelling ontstaan
of aangebracht;
b. ziekte en daaruit voortvloeiende dokterskosten, die geëxposeerde katten op de tentoonstelling oplopen, dan
wel verlies of ontsnappen van katten;
c. ziekte of verwondingen en daaruit voortvloeiende kosten die exposanten of begeleiders op de tentoonstelling
oplopen.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de exposant dat in zijn woning/cattery geen katten
aanwezig zijn die een besmettelijke ziekte hebben en dat hij de organisatie van de show zal waarschuwen
wanneer dit vóór de tentoonstellingsdatum toch het geval mocht zijn. De organisatie kan inschrijvingen zonder
opgave van redenen weigeren.
Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tentoonstellingsorganisatie van de BLKV.
OMSCHRIJVING VAN VERSCHILLENDE KLASSEN.
1

Ereklasse. Alleen voor dieren die de titel "Groot Europees Kampioen" of "Groot Europees Premior'' bezitten. In
deze klasse krijgt de hoogst gekwalificeerde de aantekening "Beste Ereklasse".
2 Tot de Groot Europa- klasse worden alleen toegelaten de katten, die al de titel Europees kampioen (CACE) of
Europees Premior (CAPE) hebben behaald. In deze klasse kan aan de hoogst gekwalificeerde kat een CAGCE,
resp. CAGPE worden toegekend
3 Tot de Europa klasse worden alleen toegelaten de katten, die reeds de titel Groot Internationaal Kampioen
(Gr.Int.Ch.) of Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) hebben behaald. In deze klasse kan aan de hoogst
gekwalificeerde kat een CACE resp. CAPE worden toegekend.
4 Internationale Kampioensklasse. Voor de dieren die de titel "Internationaal Kampioen' bezitten. Aan de hoogst
gekwalificeerde kat in een klasse kan het CAGCI worden toegekend.
5. Internationale Premior klasse. Voor alle dieren die de titel “Internationaal Premior” bezitten. Aan de hoogst
gekwalificeerde kat kan het CAGPI worden toegekend.
6. Kampioenklasse. Voor alle dieren die de titel “Kampioen” bezitten. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een
klasse kan het CACIB worden toegekend.
7. Premior klasse. Voor alle dieren die de titel "Premior" bezitten. In deze klasse kan het CAPIB worden
toegekend.
8. Open klasse. Voor alle dieren die op de dag van de tentoonstelling minstens 9 maanden oud zijn. De dieren
mogen niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Aan de hoogste gekwalificeerde kat in een klasse kan het CAC
worden toegekend.
9. Castratenklasse. Voor alle gecastreerde en gesteriliseerde dieren, die op de dag van de tentoonstelling
minstens 9 maanden oud zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan het CAP worden
toegekend. Gecastreerde katers jonger dan 9 maanden kunnen niet worden ingeschreven.
10. Jeugdklasse 6-9 maanden. Voor dieren die op de dag van de tentoonstelling minimaal 6 maanden doch jonger
dan 9 maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan U l worden toegekend.
11 Jeugdklasse 3-6 maanden. Voor dieren die op de dag van de show minimaal 3 maanden doch jonger dan 6
maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan U l worden toegekend.
11. Babyklasse. Voor een kitten die op de dag van de show minimaal 10 weken en maximaal 14 weken oud
is de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan U1 worden toegekend.
13. Nestklasse. Voor een nest met ten minste 3 kittens die minimaal 10 weken en maximaal 14 weken oud zijn. De
moeder behoort nooit tot het nest. Aan het hoogst gekwalificeerde nest kan U1 worden toegekend. Het nest
wordt als geheel gekeurd en de dieren uit het nest krijgen in principe geen individuele beoordeling. Wij vragen
de keurmeesters echter zoveel mogelijk plus/min punten per kitten te vermelden. De kittens kunnen
afzonderlijk worden ingeschreven in de babyklasse 10-14 weken als zij 10 weken of maximaal 14 weken zijn
tegen bijbetaling van het inschrijfgeld per kat.
14. Determinatieklasse. Van deze klasse worden voor de aanvang van de keuring door één of meerdere
keurmeesters beoordeeld tot welke kleur en/of variëteit het betreffende dier behoort. Na deze
determinatieklasse wordt het dier ingedeeld in de klasse waartoe het behoort. U geeft op het inschrijfformulier
de vermoedelijke kleur op!
Internationale titels moeten op de gebruikelijke wijze zijn behaald, dat wil zeggen, tenminste één of meerdere van
de drie of vier titels in het buitenland, of op het door sommige clubs georganiseerde parallel systeem.
Het is niet toegestaan katten die reeds al de nodige titels in een bepaalde klasse hebben behaald opnieuw in de
zelfde klasse in te schrijven. Hiervoor wordt men gediskwalificeerd.

