Tour de Katt 2017
Deltagende klubber
Adelkatten
LIRAK
NORAK
Smaalenene Katteklubb
Østfoldkatten

Utstilling 1
4. februar
8. april
13. mai
10. juni
14. oktober

Utstilling 2
5. februar
9. april
14. mai
11. juni
15. oktober

Til sammen 10
spennende og
fargerike
utstillinger
gjennom hele
2017!

Totalt 10 – ti – utstillinger.
Premieutdeling: Adelkattens juleshow 2.-3. desember 2017

1. Konkurransen er gratis for alle utstillerne, og omfatter alle
tilstedeværende og bedømte katter i klassene 1 – 12 + kl. 14 Huskatt.
2. Premiering og konkurranseklasser
a) Gavekort
Hver Tour-klubb deler ut ett gavekort til en utstiller som trekkes ut på hver av utstillingsdagene,
fortrinnsvis under panel. Dette gavekortet gir vinneren rett til én gratis førstekatt hos en Tourklubb i 2017 og 2018. Den klubben som har utstedt kortet til en vinner av et gavekort betaler
utstillingsarrangøren påmeldingsavgiften – inntil kr. 400 – for én påmeldt katt.

b) Premier basert på oppnådde resultater
Hver katt får godtgjort for sitt høyeste resultat: En voksen katt som får sertifikat og i tillegg får
BIV- NOM – BIS, får bokført sitt BIS-resultat. Klassevinnerne i kl. 1-12 får 95 p. Ex 1u. sert og
Ex 2 får 90 p. Øvrige EX får 88p. Se ellers tabelloversikten.
Huskatter som ikke er nominert til panel honoreres som som Ex. 2, Ex. 3 osv

c) Poengutregningen følger tillempet den poengtabell som gjelder for avl og oppdrett under
utstilling i klassene 1-12 i NRR basert på MyCats + Bonuspoeng basert på deltagerfrekvens. Se
punkt 3 Poengberegning nedenfor.
De tre beste kattene i hver konkurransegruppe premieres. Alle får diplom. Vinneren får en
spesialpremie i tillegg

d) Konkurranseklasser
De kattene som har oppnådde de høyeste poengsummene samlet på Tour de Katt-utstillingene på
tvers av kategorier, tildeles premier i følgende konkurransegrupper:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fertile hanner
Fertile hunner
Kastrat hanner
Kastrat hunner
Ungdyr 4-10
Huskatt
Kombiklasse ungdyr – voksen
Kombiklasse fertil – kastrat

Kombiklasse:
Et ungdyr som går over i kl 9 drar poengene fra ungdyr-deltagelsen med seg til kl. 9, 7 osv.
En voksen som blir kastrert i løpet av perioden, drar voksenresultatene med seg over i Tour de
Katt-konkurransen etter kastreringen.

3. Poengberegning
a) Grunnpoeng
Resultat

BEST IN SHOW (BIS)
NOMINERT (NOM)
BEST I VARIANT (BIV)

Klasser:
Kl. 1-2: HP
Kl. 3-4: CACS/CAPS
Kl. 5-6: CAGCIB/CAGPIB
Kl. 7-8: CACIB/CAPIB
Kl. 9-10: CAC/CAP
Kl. 11:
EXCELLENT 1
Kl. 12:
EXCELLENT 1
Huskatt
Nr. 2 som for Ex 2: 90
Øvrige: Som for øvrige Ex: 88
MEGET GOD
GOD
KIB/Diskv. (Kan ikke bedømmes)

POENG

130
110
100
Klassevinnere Ex u.sert. og Ex
2 /Øvrige Ex
og HP

95

90 / 88

Se NOM og
BIS
76
61
0

b) Bonuspoeng til utstiller:
Det gis pr. utstillingsdeltagelse for eieren 1 – ett – bonuspoeng (bp) for hver av de første 6
utstillingene, 2 bp for utstilling 7 og 8 – og 3 bp for utstilling 9 og 10. Utstillerens samlede
deltagerbonus tilfaller hver enkelt av utstillerens katter. Til sammen for 10 utstillinger: 16 bp

c) Poenglikhet:
Den katten som har flest høye titler vinner: Eksempel: 4 BIS er bedre enn 3 BIS resp. 3 BIS og
X-antall NOM/BIV osv. 4 BIS og 2 NOM er bedre enn 4 BIS, 1 NOM og 2 BIV; Ex 1 u/sert. slår
Ex 2.

