Regulamin Hodowli Kotów
Śląskiego Klubu Miłośników Kotów Rasowych
-1Na podstawie par 29 ptk 11 Statutu ŚKMKR p oraz Regulaminu Hodowlanego i Rejestracyjnego FIFe, regulaminu i
wytycznych hodowlanych Felis Polonia wprowadza się w Ŝycie niniejszy Regulamin celem stosowania go przez
wszystkich członków Stowarzyszenia
-2Wszyscy członkowie ŚKMKR obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów
hodowlanych i wystawowych FIFe, regulaminów i wytycznych hodowlanych Felis Polonia oraz obowiązujących na
terenie RP ustaw o Ochronie Zwierząt.
Dbałość o zdrowie i właściwą opiekę kaŜdego kota jest podstawowym obowiązkiem kaŜdego hodowcy i właściciela
kotów.
-3Hodowla opiera się na wiedzy genetycznej, stosowaniu zasad profilaktyki oraz zapewnieniu optymalnych warunków
Ŝycia kotom. Zorganizowana na zasadzie chowu swobodnego tzn. właściciel kotki ma prawo do wyboru
licencjonowanego przez SKMKR i Felis Polonia kocura do krycia lub reproduktora z innych klubów FIFe, bądź klubów
niezaleŜnych uznawanych przez FIFe o ile nie koliduje to z ogólnymi zasadami kojarzeń wg. FIFe i zapisami regulaminu
hodowlanego SKMKR.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-4Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez Zarząd za pośrednictwem Vice Prezesa ds. Hodowlanych i Komisji
Hodowlanej.
-5Hodowcą w myśl niniejszego Regulaminu jest kaŜdy członek SKMKR posiadający kota bez względu na to czy jest to kot
hodowlany czy teŜ nie
-6Wszystkim kotom naleŜy stworzyć warunki umoŜliwiające stały kontakt zarówno fizyczny jak i psychiczny z hodowcą,
muszą być regularnie szczepione, badane i odrobaczane. Chorym kotom naleŜy zapewnić opiekę weterynaryjną tak
szybko jak to jest moŜliwe. KaŜdemu kotu naleŜy się dzienna porcja indywidualnej uwagi, włączając w to trzymanie kota
na rękach, pozwalające równieŜ na sprawdzenie ogólnej kondycji zdrowotnej kota. NaleŜy otoczyć szczególną opieką
koty chore, stare i kotki cięŜarne. Kotkom cięŜarnym naleŜy stworzyć odpowiednie warunki do porodu i odchowania
kociąt. W razie potrzeby naleŜy stworzyć moŜliwość przeniesienia kotki wraz z małymi do osobnego pomieszczenia.
-7Miejsce pobytu kotów musi być ogrzewane, z dostępem do światła zarówno dziennego jak i sztucznego, właściwie
przewietrzane. Posłanie, miski, kuwety muszą być czyste. NaleŜy unikać nadmiernego zagęszczenia kotów w hodowli
gdyŜ prowadzi to do stresu i agresji oraz zwiększa zagroŜenia chorobami. Koty muszą mieć stały dostęp do wody i
poŜywienia. Zakazuje się trzymania kotów na stałe w klatkach i w pomieszczeniach trwale zawilgoconych.
-8Przy osobnym zakwaterowaniu kotów w warunkach, gdy pomieszczenia te są odseparowane od środowiska domowego
koty muszą mieć zapewnione miejsce do odpoczynku, które jest zacienione i zabezpieczone przed wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz czy nadmierne nasłonecznienie. Pomieszczenia takie
w okresie zimowym muszą być ogrzewane. Nie mogą być mniejsze niŜ 6 m2 i być niŜsze niŜ 1,8 m., a w przypadku, gdy
w pomieszczeniu przebywa więcej niŜ jeden kot muszą być proporcjonalnie większe. Muszą mieć więcej niŜ jeden
poziom oraz miejsca do spania i schronienia. Muszą być łatwe do utrzymania czystości
-10Zabroniona jest eutanazja kotów bez wyraźnych przyczyn medycznych jak teŜ wykonywania na kotach jakichkolwiek
operacji nie mających na celu poprawy zdrowia kotów np. usuwanie pazurów operacje plastyczne itp. Wyjątkiem jest
sterylizacja (kastracja) kotów
-11Zabroniona jest sprzedaŜ lub przekazywanie kotów wyhodowanych przez członków Stowarzyszenia, lub z rodowodami
FIFe do laboratoriów medycznych lub weterynaryjnych, na testy i badania naukowe, do sklepów zoologicznych lub
podobnych organizacji. Członkom SKMKR nie wolno handlować kotami, lub usługami takimi jak krycie, na aukcjach lub
podejmować podobnych działań zarówno elektronicznie jak i bezpośrednio.
-12Koty cierpiące na wrodzone anomalie nie mogą być uŜyte do hodowli lub być sprzedawane jako koty hodowlane.
Hodowca sprzedający takiego kota obowiązany jest przed sprzedaŜą takiego kota wystąpić za pośrednictwem Zarządu
SKMKR do Felis Polonia o wpisanie w rodowodzie adnotacji, Ŝe kot nie moŜe być uŜyty do hodowli.
-13-

Z dniem 01-01-2007 wszystkie koty hodowlane muszą posiadać elektroniczny identyfikator zgodny z normą ISO 11784
lub aneksem do Normy ISO 11785 W rodowodach wszystkich kotów wydawanych po 01-01-2007 musi być wpisany
numer identyfikacyjny kota jak teŜ numer identyfikacyjny rodziców. Wyjątkiem jest przypadek, w którym kocur
pochodzi z organizacji nie zrzeszonej w FIFe
Wszystkie koty nowo rejestrowane w SKMKR po dniu 01-01-2007 muszą posiadać identyfikator (czip). Numer
identyfikacyjny kota musi być wpisywany we wszystkich dokumentach kota.
-14Zaleca się, aby hodowca prowadził i przechowywał celem ewentualnego okazania komisji hodowlanej, podstawową
dokumentacje hodowlaną. W dokumentacji takiej powinny znaleźć się zapisy dotyczące zdrowia i rozmnaŜania kotów.
.
KOMISJA HODOWLANA
-15Komisja Hodowlana nadzoruje prace hodowlane, doradza hodowcom w sprawach hodowlanych i rozpatruje ich wnioski
dotyczące spraw hodowlanych, prowadzi przeglądy kociąt i hodowli, przyznaje licencje hodowlane.
-16Komisja Hodowlana powoływana jest przez Zarząd spośród najbardziej doświadczonych hodowców.
Przy powoływaniu Komisji naleŜy dołoŜyć starań, aby w Komisji zasiadali przedstawiciele hodowców wszystkich ras.
Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Prezesa ds. Hodowlanych lub osoba przez niego upowaŜniona. W sprawach, w
których niemoŜliwe jest wypracowanie wspólnego stanowiska Komisji jego głos jest decydujący, a pozostali członkowie
mogą dołączyć głos odmienny wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji organizuje prace Komisji i wyznacza
spośród członków Komisji osoby uprawnione do dokonywania przeglądów hodowlanych. W przypadku niemoŜności
wyłonienia Komisji np. brak zainteresowania członków SKMKR w pracach Komisji, funkcje Komisji przejmuje Zarząd
PRZYDOMKI HODOWLANE
-17Właściciel hodowli ma prawo ubiegać się o przydomek hodowlany FIFe za pośrednictwem SKMKR. Przydomek ten
będzie uŜywany przy nazwach wszystkich kociąt wyhodowanych przez tego hodowcę, bez względu na liczbę ras, jakie
hoduje. Zgłaszając przydomek, hodowca powinien mieć na względzie fakt, iŜ nazwa kota w pełnym brzmieniu, tzn. imię
własne z przydomkiem a takŜe z odstępami między wyrazami nie moŜe przekroczyć 25 znaków, zaś sam przydomek nie
moŜe przekroczyć 15 znaków.
-18Właściciel hodowli posiadający minimum dwa koty hodowlane zarejestrowane w SKMKR, obowiązany jest do
wystąpienia o przydomek hodowlany najpóźniej w momencie rejestracji drugiego kota w oddziale.
-19Zaleca się zgłaszanie przydomków o polskim brzmieniu
-20Zarejestrowany przydomek jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu hodowli lub po śmierci właściciela, Przekazanie
lub przeniesienie, przydomka moŜliwe jest tylko w okolicznościach wymienionymi w przepisach FIFe.
-21Nazwa przydomka moŜe zostać przekazana tylko prawowitemu spadkobiercy, będącemu członkiem FIFe
-22JeŜeli nazwa hodowli kotów została zarejestrowana w imieniu spółki, Ŝaden ze wspólników nie moŜe nabyć odrębnej
nazwy hodowli kotów. W przypadku rozwiązania spółki naleŜy powiadomić Sekretarza FIFe poprzez SKMKR o tym,
który ze wspólników zatrzyma nazwę hodowli.
-23UŜywanie nazw hodowli kotów nie zarejestrowanych w Międzynarodowej Księdze Nazw Hodowli Kotów –BBCN FIFe
przez poszczególnych członków jest zakazane (par 2 Zasad Nazewnictwa Hodowli Kotów FIFe)
OGÓLNE ZASADY UśYCIA KOTÓW DO HODOWLI
LICENCJE HODOWLANE I REJESTRACJA KOTÓW
-24Hodowca jest obowiązany do rejestracji wszystkich posiadanych kotów w SKMKR, w tym kotów domowych i kastratów.
Nie dotyczy to kociąt z własnej hodowli przeznaczonych do sprzedaŜy. W przypadku kotów importowanych rodowody
muszą być nostryfikowane przez Felis Polonia. Podstawą do nostryfikacji rodowodu jest oryginalny rodowód i transfer
wydany przez organizację, do której kot naleŜał. Transfer musi być sporządzony w jednym z oficjalnych języków FIFe
lub przetłumaczony na język polski. Odmowa nostryfikacji kota przez Felis Polonia oznacza, Ŝe taki kot nie moŜe być
uŜyty do hodowli.
-25-

Licencje hodowlane dla kotów wydaje Komisja Hodowlana na podstawie przeglądu hodowlanego kota. W przypadkach
wątpliwych Komisja Hodowlana moŜe przed podjęciem ostatecznej decyzji zaŜądać okazania oceny z wystawy
organizowanej pod auspicjami FIFe lub w przypadku podejrzenia, Ŝe kot posiada wady anatomiczne opinii lekarza
weterynarii. Kotka ubiegająca się o licencje hodowlaną musi mieć skończone 10 miesiące a kocur 12 oraz musi posiadać
certyfikat wydany przez lekarza weterynarii poświadczający, Ŝe jego jądra są normalne i oba zeszły do moszny.
-26Komisja Hodowlana w przypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków anomalii w potomstwie kotki bądź
kocura (minimum trzy mioty z udokumentowanymi wadami anatomicznymi) moŜe po konsultacji z lekarzem weterynarii
anulować licencje hodowlaną i nakazać hodowcy wycofanie danego kota z hodowli * Kot taki nie moŜe być odsprzedany
jako kot hodowlany. Hodowcy przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do Zarządu SKMKR.
-27Komisja Hodowlana w przypadku stwierdzenia, Ŝe kotka nie jest zdolna do samodzielnych porodów i jej kolejne porody
odbywają się przy pomocy cesarskiego cięcia, moŜe w porozumieniu z lekarzem weterynarii i na podstawie jego pisemnej
opinii anulować takiej kotce licencje hodowlaną i nakazać hodowcy wycofanie jej z hodowli*. Hodowcy przysługuje
prawo do odwołania się od tej decyzji do Zarządu SKMKR
* Pod pojęciem „wycofanie z hodowli” naleŜy rozumieć sterylizację (kastrację) kota albo stworzenie przez hodowcę
takich warunków, aby niemoŜliwe było nawet przypadkowe uŜycie w przyszłości takiego kota do dalszej hodowli.
Wycofanie kota z hodowli nie moŜe być podstawą jego eutanazji.
-28W przypadku odmowy przyznanie licencji dla kota przez Komisję Hodowlaną hodowca przedstawia ocenę doskonałą bez
wpisów o wadach anatomicznych kota z wystawy organizowanej pod auspicjami FIFe i na tej podstawie otrzymuje
licencję od Zarządu.
-29Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore lub w złej kondycji fizycznej i takie, u których stwierdzono
następujące wady anatomiczne.
- Białe koty głuche
- Koty dorosłe z widoczną przepukliną pępkową
- Koty nie posiadające wąsów
- Anomalia budowy jąder u kocurów powyŜej 10 miesiąca, w tym: manorchizm / kryptorchizm
- Polidaktylizm i olidaktylizm
- Koty z amputowanymi pazurami
- Białe łaty niedozwolone przez standard
- Zez
- Deformacje budowy kośćca
- Załomki na ogonie z wyłączeniem kotów ras: manx i bobtaile
- Silne skrzywienie Ŝuchwy i przodozgryz lub tyłozgryz powyŜej 2 mm.
Koty białe mogą być uŜyte do hodowli po przedstawieniu atestu słuchu
-30Zaleca się unikanie krycia kotów spokrewnionych. Krycie w bezpośrednim pokrewieństwie dozwolone jest tylko w
wyjątkowych uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Prezesa ds. Hodowlanych. Warunki takiego krycia ustala
organ wydający decyzję indywidualnie dla kaŜdego przypadku.
-31Całkowicie zabronione jest kojarzenia rodzeństwa po tych samych rodzicach
-32Za wydanie licencji hodowlanej nie pobiera się opłaty
KOTKI HODOWLANE
-33Do rozrodu moŜe być uŜyta tylko kotka, która uzyskała licencję hodowlaną, jest zdrowa i w dobrej kondycji.
-34Przed planowanym kryciem hodowca obowiązany jest zwrócić się do Komisji Hodowlanej po skierowanie do krycia.
Skierowanie do krycia zachowuje waŜność przez 6 miesięcy. Komisja Hodowlana moŜe przed wydaniem skierowania
wezwać kotkę do przeglądu hodowlanego.
-35W uzasadnionych przypadkach popartych pisemną opinią Komisji Hodowlanej i lekarza weterynarii Prezes ds.
hodowlanych moŜe jednorazowo dopuścić do rozrodu kotkę nie posiadającą licencji hodowlanej. Kotka ta jednak musi
posiadać minimum jedną ocenę doskonałą zdobytą na wystawie pod patronatem FIFe w klasie 11. Szczegółowe warunki
takiego krycia ustala organ wydający decyzję indywidualnie dla kaŜdego przypadku.

-36Nie wolno kryć kotki częściej niŜ trzy razy w ciągu dwóch lat (24 miesięcy) Częstsze krycie dozwolone jest tylko z
przyczyn medycznych i musi zostać przedstawione stosowne świadectwo lekarza weterynarii. Hodowca jest obowiązany
dołoŜyć starań, aby nie dopuścić do nieplanowanego krycia kotki.
Kotka nie moŜe być pokryta kolejnym kocurem przed upływem 3 tygodni od poprzedniego krycia
-37Hodowca musi być obecny przy wszystkich porodach, aby mógł podjąć stosowne działania w razie wystąpienia
jakichkolwiek nieprawidłowości.
KOCURY HODOWLANE
-38Kocurem hodowlanym moŜe być tylko kot posiadający licencje hodowlaną jest zdrowy i w dobrej kondycji.
-39Kocur hodowlany moŜe kryć tylko kotki posiadające skierowanie do krycia W przypadku udostępniania kocura do krycia
kotek z poza SKMKR właściciel takiej kotki musi przedstawić skierowanie do krycia lub w przypadku, gdy w danym
klubie nie są wydawane skierowania, zaświadczenie o przynaleŜności kotki do klubu felinologicznego
-40Komisja Hodowlana anuluje licencje hodowlaną dla kocura, który pokrył kotkę bez wymaganych dokumentów lub kotki
nie zarejestrowanej w Ŝadnym klubie felinologicznem.
-41Właściciel kocura obowiązany jest wykupić w ŚKMKR i wydać właścicielowi kotki dokument potwierdzający fakt
krycia (kartę krycia) oraz kopie rodowodu kocura. Termin, w którym następuje obowiązek wydania w/w dokumentów
hodowcy ustalają między sobą przed kryciem. Nie wydanie w/w dokumentów bez uzasadnionej przyczyny moŜe
stanowić podstawę do anulowania kocurowi licencji hodowlanej.
-42W celu ułatwienia właścicielom kotek znalezienia odpowiedniego kocura Komisja Hodowlana moŜe prowadzić krajowy
rejestr kocurów hodowlanych. W rejestrach powinno być zaznaczone czy właściciel kocura zgadza się na udostępnienie
kocura dla obcych kotek. PowyŜsze rejestry powinny być aktualizowane najrzadziej raz na pół roku.
KOCIĘTA
-43Hodowca obowiązany jest zgłosić kaŜdy miot w SKMKR najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni od daty narodzenia kociąt, na
dokładnie wypełnionej karcie miotu wraz z załączonym skierowaniem.
Zaleca się jednak, aby zgłoszenie miotu następowało w terminie do trzech tygodni po urodzeniu kociąt. W przypadku
urodzenia się licznego miotu powyŜej 6 kociaków hodowca jest obowiązany do natychmiastowego (do 7 dni)
powiadomienia o tym fakcie Komisję Hodowlaną.
Nie zgłoszenie miotu w terminie moŜe skutkować odmową wydania rodowodów dla wszystkich kociąt w danym miocie.
-44W karcie miotu naleŜy wpisać wszystkie urodzone kocięta zarówno Ŝywe jak i martwe, zaznaczyć wszelkie ewentualne
anomalie w budowie kociąt jak równieŜ podać czy poród odbywał się w sposób naturalny czy teŜ np. cesarskim cięciem.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Hodowlaną, Ŝe dane zawarte w karcie miotu nie odpowiadają prawdzie,
Komisja Hodowlana moŜe skierować wniosek do sądu koleŜeńskiego o ukaranie hodowcy i wstrzymać wydanie
rodowodu dla kociąt z tego miotu.
-45Najpóźniej w z końcem trzeciego miesiąca Ŝycia kociąt hodowca powinien dostarczyć do złoŜonych juŜ dokumentów
kartę krycia i wystąpić za pośrednictwem SKMKR do Felis Polonia o wydanie rodowodów dla kociąt. Wnioski o
wydanie rodowodu złoŜone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
-46Kocięta z tego samego miotu muszą mieć imię zaczynające się na tą samą literę. Następne mioty danej hodowli winny
być zgłaszane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
-47Przed odebraniem rodowodów nie wcześniej niŜ w 10 tygodniu Ŝycia kociąt, hodowca powinien przedstawić kocięta do
przeglądu hodowlanego. Komisja Hodowlana moŜe na wniosek hodowcy odstąpić od przeglądu. Zaleca się jednak, aby
pierwsze trzy mioty hodowcy bezwzględnie podlegały przeglądowi. Przy przeglądzie hodowca musi przedstawić
ksiąŜeczki zdrowia kociąt. Okazanie ksiąŜeczek zdrowia kociąt przy odbiorze rodowodów jest obowiązkowe bez względu
na to czy odbywał się przegląd miotu czy teŜ nie.
-48Kocięta nie mogą być oddane nowemu właścicielowi przed ukończeniem 12 tygodnia Ŝycia. Wszystkie oddawane kocięta
muszą posiadać ksiąŜeczki zdrowia, być odrobaczone i muszą być zaszczepione przeciwko Panleucopaeni i Katarowi
Kociemu zgodnie z planem szczepień zalecanym przez lekarzy weterynarii. W szczególnych uzasadnionych względami

zdrowotnymi kociąt przypadkach moŜliwe jest oddanie kociąt bez zachowania w/w warunków, konieczna jest jednak
pisemna zgoda lekarza weterynarii, w której będą podane przyczyny i okoliczności takiej decyzji. JeŜeli był
przeprowadzany przegląd miotu to hodowca obowiązany jest wraz ze wszystkimi dokumentami kota przekazać nowemu
właścicielowi równieŜ kopie protokołu przeglądu miotu
-49Hodowca musi poinformować nowego właściciela o zasadach opieki nad kotem, o właściwym Ŝywieniu oraz powiadomić
o terminach następnych szczepień i szczepień uzupełniających. Nowy właściciel musi zostać powiadomiony o aktualnym
stanie zdrowia kota, wszystkich chorobach i zabiegach, które przeszedł kot oraz o ewentualnych lekach, które kot
przyjmuje.
-50Zaleca się, aby przy oddawaniu kotów nowemu właścicielowi sporządzana była umowa w formie pisemnej, w której
wyszczególnione będą dokumenty przekazane wraz z kotem jak teŜ najwaŜniejsze wskazania dotyczące opieki nad kotem
oraz ewentualne ograniczenia hodowlane i wystawowe.
-51Hodowca powinien zachęcać nowego właściciela do wstąpienia do naszego stowarzyszenia i aktywnego udziału w Ŝyciu
stowarzyszenia.
PRZEGLĄDY HODOWLANE
-52Komisja Hodowlana moŜe polecić hodowcy przedstawienie kota bądź kotów zarejestrowanych w SKMKR przez danego
hodowcę do przeglądu hodowlanego, lub przeprowadzić kontrole hodowli. Przegląd odbywa się w miejscu wskazanym
przez komisję. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach na wniosek hodowcy, przegląd moŜe się odbyć w domu
hodowcy. W przypadku, gdy przegląd odbywa się w domu hodowcy na wniosek samego hodowcy, jest on zobowiązany
do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dojazdem Komisji.
-53Przegląd hodowlany musi odbywać się z zachowaniem zasad higieny. Przegląd wykonuje Komisja Hodowlana w składzie
co najmniej dwuosobowym. Celem przeglądu jest ocena ogólnego stanu zdrowia i czystości kotów. Komisja Hodowlana
nie moŜe oceniać zgodności kota ze standardem. W przypadku stwierdzenia wad, które mogą być wadami budowy
anatomicznej czy genetycznymi, oznak chorobowych, obecności pasoŜytów lub objawów niedoŜywienia Komisja
Hodowlana moŜe nakazać hodowcy dostarczenie świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia kota i do czasu ustąpienia
przyczyn zawiesić hodowlę lub wstrzymać wydanie wszelkich dokumentów hodowlanych w tym rodowodów.
-54Z przeglądu hodowlanego sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron, podpisany przez wszystkich uczestników przeglądu i hodowcę. Hodowca ma prawo wpisać na protokóle swoje
uwagi zarówno, co do przebiegu jak i wyniku przeglądu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja
Hodowlana określa sposoby ich usunięcia i termin ponownego przeglądu. Hodowca otrzymuje jeden z egzemplarzy
protokółu.
. -55Komisja Hodowlana w przypadku podejrzenia o występowanie w hodowli chorób zakaźnych lub raŜących zaniedbań
sanitarnych moŜe nakazać przeprowadzenie badań kontrolnych konkretnego kota lub wszystkich kotów będących w
hodowli. Komisja Hodowlana moŜe wyznaczyć do przeprowadzenia badania lekarza weterynarii, z którym zawarła
odpowiednią umowę. JeŜeli lekarz nie potwierdzi występowania choroby koszty badania jak teŜ dojazdu do przychodni
lub wizyty domowej weterynarza po przedstawieniu stosownych rachunków ponosi SKMKR. W przypadku
potwierdzenia podejrzenia Komisja Hodowlana zawiesza hodowle i wstrzymuje wydawanie hodowcy wszelkich
dokumentów hodowlanych do czasu ustąpienia przyczyny zawieszenia. Zawieszenie hodowli ustaje po przedstawieniu
zaświadczenia, Ŝe koty są zdrowe, wydanego przez lekarza weterynarii wskazanego przez Komisję Hodowlaną. Od
decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje hodowcy odwołanie, do Zarządu jednak do czasu rozpatrzenia odwołania,
decyzja jest prawomocna.
-56Obowiązkiem hodowcy jest umoŜliwienie kontroli hodowli, przeglądu hodowlanego lub przeprowadzenia badań kotów
zgodnie ze wskazaniami Komisji Hodowlanej w terminie uzgodnionym z Komisją Hodowlaną.
W przypadku niemoŜności przeprowadzenia przeglądu hodowlanego z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się
hodowcy na przegląd, pomimo wielokrotnych wezwań (min trzy terminy) lub odmowy przedstawienia kotów do
przeglądu Komisja Hodowlana wnioskuje do Sądu KoleŜeńskiego o ukaranie hodowcy jedną z kar przewidzianych w
statucie. Do czasu stawienia się hodowcy na przegląd lub rozpatrzenia wniosku przez Sąd KoleŜeński hodowla moŜe
zostać zawieszona i moŜe nastąpić wstrzymanie wydawania hodowcy wszelkich dokumentów hodowlanych.
-57Hodowcy zamieszkujący w znacznym oddaleniu od SKMKR mogą wystąpić do komisji Hodowlanej o czasowe lub stałe
zwolnienie z przeglądów hodowlanych muszą jednak na kaŜde Ŝądanie Komisji Hodowlanej przedstawić zaświadczenia o
stanie zdrowia wskazanych kotów, wystawione przez lekarza weterynarii. W przypadku, gdy hodowca przebywa za

granicą lub prowadzi hodowlę poza granicami Polski a zaświadczenie weterynaryjne nie zostało sporządzone w języku
polskim naleŜy dołączyć tłumaczenie zaświadczenia na język polski sporządzone przez uprawnionego tłumacza.
KSIĘGI RODOWODOWE I RODOWODY i TYTUłY
-58Polskie Księgi Rodowodowe PKR prowadzone są przez Pelis Polonia na zasadach określonych przez FIFe. Wszelkie
sprawy dotyczące PKR rozpatrywana są przez SKMKR i przekazywane do Felis Polonia
59
Wszystkie koty zarejestrowane w SKMKR mogą zdobywać tytułu na zasadach określonych przez Felis Polonia i zgodnie
z przepisami FIFe

EKWIWALENT ZA KRYCIE
-60Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia. Umowa taka powinna określać czas i sposób
rozliczenia się hodowców za krycie.
1. Dopuszczalne są wszystkie formy rozliczeń za krycie o ile tak postanowiły strony
2. W przypadku nie uregulowania spraw przez strony w inny sposób, właściciel kocura ma prawo wyboru jednego
kociaka z pełnego miotu (min 3 kocięta). Wybór powinien być dokonany najpóźniej w cztery tygodnie po urodzeniu
kociąt. Właściciel kotki ma jednak pierwszeństwo w wyborze jednego z kociąt do dalszej własnej hodowli. O ile
właściciel kocura zrezygnuje z wyboru kociaka dla siebie lub nie dokona wyboru w oznaczonym czasie, właściciel
kotki obowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu pienięŜnego w wysokości średniej ceny za kociaka danej rasy
sprzedawanego w Polsce.
W przypadku miotów niepełnych właścicielowi kocura przysługuje ekwiwalent pienięŜny odpowiadające
odpowiednio:
½ w przypadku urodzenia się 2 kociąt i ¼ w przypadku urodzenia się 1 kociaka od średniej ceny kota danej rasy
sprzedawanego w Polsce
3. Wszelkie rozliczenia powinny być uregulowane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia kociąt. Po
otrzymaniu pełnej naleŜności za krycie właściciel kocura obowiązany jest niezwłocznie wydać właścicielowi kotki
wypełnioną i potwierdzoną przez oddział kartę krycia. Do karty krycia naleŜy dołączyć kserokopie rodowodu kocura.
4. Wszelkie spory dotyczące ekwiwalentów za krycie będą rozpatrywane przez Sąd KoleŜeński na wniosek stron tylko
po przedstawieniu umowy krycia sporządzonej w formie pisemnej.
Wystawy i pokazy
-61Wszyscy członkowie SKMKR mają prawo uczestniczenia we wszystkich pokazach i wystawach, organizowanych przez
Felis Polonia jak teŜ przez wszystkie organizacje zrzeszone w FIFe. Organizator pokazu czy wystawy określa warunki
uczestnictwa. Zasady organizacji i uczestnictwa w wystawach i pokazach reguluje Regulamin Wystawowy FIFe.
-62Przesłanie do organizatora wypisanej i potwierdzonej przez SKMKR karty zgłoszenia o ile organizator nie postanowi
inaczej jest równoznaczne z uczestnictwem w pokazie czy wystawie oraz stanowi zobowiązanie do przestrzegania zasad
obowiązujących na wystawie lub pokazie w tym do wniesienia stosownych opłat, baz względu na to czy fizycznie
uczestniczymy w wystawie czy teŜ nie.
-63Organizator wystawy ma prawo do uniewaŜnienia ocen zdobytych przez koty uczestnika wystawy, który w sposób
celowy narusza zasady obowiązujące na danej wystawie np. opuścił wystawę przed jej zakończeniem bez pisemnej zgody
organizatora. O fakcie uniewaŜnienia ocen wraz ze stosowną dokumentacją organizator wystawy zawiadamia SKMKR
Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w wystawie.
-64W wystawach i pokazach mogą brać udział tylko koty, które ukończyły 3 miesiące Ŝycia, były uprzednio prawidłowo
zgłoszone i spełniają wymagania weterynaryjne. W przypadku stwierdzenia przez organizatora wystawy, Ŝe uczestnik
wystawy oprócz kotów zgłoszonych na terenie wystawy posiada jeszcze jakieś inne nie zgłoszone koty, ma prawo
wykluczyć z wystawy wszystkie koty danego wystawcy, nakazać mu opuszczenie terenu wystawy, uniewaŜnić wszystkie
oceny zdobyte juŜ przez pozostałe koty tego wystawcy na tej wystawie. O fakcie wykluczenia i uniewaŜnienia ocen wraz
ze stosowną dokumentacją organizator wystawy zawiadamia SKMKR Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów
uczestnictwa w wystawie
-65O fakcie nie uregulowania zobowiązań finansowych związanych z uczestnictwem w wystawie organizator wystawy
zawiadamia SKMKR do czasu potwierdzenia uregulowania w/w zobowiązań lub przedstawienia dowodów wpłaty Zarząd
wstrzymuje wydawanie wszelkich dokumentów hodowlanych dłuŜnikowi. Udział dłuŜnika w innych wystawach czy
pokazach jest zabroniony do czasu uregulowania zaległych zobowiązań finansowych.

PRZEPISY KOŃCOWE
-66Wszyscy hodowcy obowiązani są otoczyć naleŜytą opieką koty, które zostały wycofane z hodowli. NaleŜy zawiadomić na
piśmie oddział macierzysty w terminie 1 miesiąca o sterylizacji, śmierci kota, sprzedaŜy lub odstąpienia kota, który
posiada lub posiadał licencje hodowlaną.
Nowy właściciel powinien otrzymać kota wraz z rodowodem i z wszelką dokumentacją hodowlaną i wystawową, danego
kota posiadaną przez zbywającego.
-67Zaleca się, aby przy sprzedaŜy kota sporządzana była umowa w formie pisemnej. O ile taka umowa zawiera ograniczenia
dotyczące przyszłości hodowlanej lub wystawowej kota o fakt sporządzenia takiej umowy naleŜy odnotować w
rodowodzie kota.
-68Osoba prowadząca rejestrująca kota w SKMKR ma obowiązek zapoznać się z umową sprzedaŜy kota o ile adnotacja o jej
sporządzeniu jest wpisana do rodowodu. Wszelkie adnotacje dotyczące ograniczeń hodowlanych lub wystawowych
naleŜy wpisać do dokumentacji hodowlanej kota. Bez dopełnienie w/w czynności rejestracja kota nie jest moŜliwa.
-69Niedopuszczalny jest udział kotów nie zarejestrowanych w SKMKR w wystawach i pokazach. Nie dotyczy to kociąt z
własnej hodowli przeznaczonych do sprzedaŜy i nie starszych niŜ 10 miesięcy.
-70Prezes ds. hodowlanych i Komisja Hodowlana mając na względzie dobro kotów, w wyjątkowych i zaopiniowanych przez
lekarza weterynarii przypadkach, ma prawo do czynienia wyjątków dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu.
-71Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem .......
Do regulaminu w formie załączników dołączone są wzory dokumentów hodowlanych obowiązujących w SKMKR i Felis
Polonia, stanowią one integralną część regulaminu.

