
 

wita serdecznie 

na 

XXIX i XXX Międzynarodowej Wystawie Kotów w Łodzi 

organizowanej pod patronatem  

27- 28 listopada 2021r.  

Łódź, Hala UKS „Anilana”  

ul. Sobolowa 1 



Szanowni Wystawcy, Miłośnicy Kotów 

Zarząd i cz łonkowie SHK SCC, witają Was bardzo serdecznie                             
na XXIX i  XXX Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych.  

Jest to wystawa szczególna, ponieważ po raz pierwszy odbywać się będzie bez 
udziału publiczności i w ścisłym reżimie sanitarnym. Pomimo to wierzymy, że udział      
w Międzynarodowej Wystawie Kotów będzie dla Państwa okazją do spędzenia mile 
czasu i choć częściowego powrotu do tego, co kochamy najbardziej.  

Korzystając z okazji pragniemy podziękować także hodowcom, miłośnikom 
kotów, należącym do naszego Stowarzyszenia Supreme Cat Club za pomoc                        
i zaangażowanie w organizację naszych Międzynarodowych Wystaw Kotów Rasowych. 

Szczególne podziękowania kierujemy także pod adresem naszych sponsorów                   
za wspaniałe nagrody. 

Zarząd SHK SCC 

 

 



Supreme Cat Club jest Stowarzyszeniem działającym pod patronatem Polskiej Federacji 
Felinologicznej - Felis Polonia, członka największej na świecie federacji felinologicznej - 
Federation Internationale Feline - FIFe.  
Tym razem wystawie towarzyszy Specjalistyczna Wystawa Kotów Ragdoll.  
Dla hodowców i miłośników tej rasy jest to szczególny okres, gdyż obchodzimy właśnie 
dwudziestolecie obecności Ragdolli w Polsce.  
Pierwsze koty tej rasy sprowadziła do Polski pani Zofia Jankowska, hodowla KOCI 
Szarm*PL a były to: kotka Czeko Simbalirags RAG h i kocur Jantar Simbalirags RAG 
n04. 
Współorganizatorem Special Ragdoll Show w Łodzi jest wraz z Supreme Cat Club 
Stowarzyszenie Polskich Kotów „PFA”.  

     Zapraszamy! 
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Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia  

Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia jest największą w naszym kraju organizacją 
zrzeszającą Kluby i Stowarzyszenia Felinologiczne, a także jedynym w Polsce członkiem 
największej na świecie Międzynarodowej Federacji Felinologicznej – Federation Internationale 
Feline (FIFe). „Felis Polonia”, pod względem wielkości i aktywności, zajmuje trzecie miejsce   
w rankingu wszystkich krajów członkowskich FIFe. 

Rodowody kotów wydawane przez FPL są opatrzone logo FIFe i honorowane przez wszystkie 
organizacje felinologiczne na całym świecie. FPL nie posiada członków indywidualnych; 
członkami federacji są wyłącznie Kluby i Stowarzyszenia, w których obowiązują wszystkie 
regulaminy FIFe - choć mogą być one zaostrzone. 

Pod patronatem FPL organizowanych jest w Polsce około 40 Międzynarodowych Wystaw 
Kotów Rasowych rocznie. 
Zarząd FPL przeprowadza szkolenia i opiekuje się polską kadrą felinologiczną. 

FPL „Felis Polonia” była w roku 2011 gospodarzem Światowej Wystawy Kotów, czyli 
odbywającej się raz w roku największej wystawy kotów w FIFe. 

Zapraszamy zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, do współpracy z naszą 
federacją. 

W naszej Federacji najważniejsze są Koty! 



Sędziowie / Judges 

• Mr. Henry Hornell - All breed 
• Mr. Martin Kabina (CZ) - All breed 
• Mr. Jaroslaw Panek (CZ) - kat. 1,3,4 
• Mrs. Lucie Pankova (CZ/SK) - kat. 2,3 
• Mrs. Dorota Szadurska (PL) - kat. 2, 3, 4 
• Mr. Małgorzata Pruś (PL) - kat. 1,2 

Program wystawy 

  

Program Sobota Niedziela

Przyjęcia kotów i kontrola 
weterynaryjna

8.00 - 9.30 8.30 - 9.00

ustalenie koloru 10.00 - 10.30 9.30 - 10.00

oceny 10.30 - 14.30 10.00 - 14.00

Best in Show 16.00 - 17.30 15.30 - 16.30

Zamknięcie wystawy ok. 17.30 ok. 17.00

Komisarz Wystawy Sławek Wilczyński

Skarbnicy Wystawy Alicja Grzelak, Jarek Majer

Sekretariat Irena Nalewaj,  Aleksander Nalewaj

Obsługa informatyczna Rafał Lewandowski

Opracowanie katalogu   Rafał Lewandowski, Irena Nalewaj,

Szef stewardów Olga Fajkowska 



Regulamin wystawy 

1. W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe oraz Polskiej 
Federacji Felinologicznej Felis Polonia. http://www.felispolonia.eu/public/
reg_wystawowy_FIFe_2014.pdf 

2. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest 
równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również 
finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora,  

3. Prawo wstępu na wystawę mają wyłącznie koty, które ukończyły 4 miesiące życia 
(Regulamin Wystawowy FIFe art.3.3), przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną 
oraz są umieszczone w katalogu lub dodatku do katalogu. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe przez cały czas trwania wystawy koty 
muszą przebywać w wyznaczonych udekorowanych klatkach aż do jej oficjalnego 
zakończenia. 

5. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klaki lub jej 
przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. 

6. Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający 
kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana 
absencja (również w przypadku, gdy kot został już oceniony). 

7. Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią 
adnotacją w książeczce zdrowia. 

8. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie może być oprotestowana. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wystawy. 
10.Organizatorzy nie odpowiadają za zaistniałe w katalogu błędy spowodowane 

nieczytelnym wypełnieniem zgłoszeń. 
11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam. 
12.Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swego kota. 

     Warunki weterynaryjne  

• Koty uczestniczące w wystawie muszą być zachipowane, zdrowe, wolne od chorób 
zakaźnych i pasożytniczych. 

• Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport. 
• Obowiązkowe są szczepienia przeciwko, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane 

nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. 
• Koty białe, muszą posiadad zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu(Reg. wystawowy 

FIFe 3.5). 
• Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4). 
• Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz 

weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami 
należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. 
(Reg.WystawowyFIFe 3.8). 

http://www.felispolonia.eu/public/reg_wystawowy_FIFe_2014.pdf
http://www.felispolonia.eu/public/reg_wystawowy_FIFe_2014.pdf
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