REGULAMIN HODOWLANY
CAT CLUB WROCŁAW
Na podstawie Art. 24 pkt 2 Statutu CCW, oraz regulaminu hodowlanego i rejestracyjnego
FIFe z dnia 01.01.2005 r. wprowadza się w życie niniejszy Regulamin celem stosowania go
przez wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Kotów Cat Club Wrocław.
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PRZEPISY OGÓLNE
Dbałość o zdrowie, dobro i właściwą opiekę każdego kota jest
podstawowym obowiązkiem każdego hodowcy i właściciela kotów.
Odpowiedzialna hodowla musi opierać się na prawach genetyki, stosować
zasady profilaktyki i leczenia chorych kotów oraz zapewniać kotom
optymalne warunki życia i bezpieczeństwa.
Wszystkie koty muszą być regularnie szczepione, badane i pozbawiane
pasożytów. Chorym kotom należy zapewnić opiekę weterynaryjną.
Szczególnej opiece podlegają kotki ciężarne oraz koty stare.
Miejsce stałego przebywania kotów musi posiadać światło dzienne i
sztuczne oraz być utrzymywane przez cały czas w czystości. Koty muszą
mieć stały dostęp do świeżej wody oraz otrzymywać właściwe jedzenie.
Kotom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do zabaw i aktywnego
życia.
W przypadku osobnego zakwaterowania kotów, gdy pomieszczenie jest
odseparowane od środowiska domowego, koty muszą mieć zapewnione
miejsce do odpoczynku, które jest zabezpieczone przed wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: wiatr, deszcz czy
nadmierne nasłonecznienie. Pomieszczenia takie w okresie zimowym muszą
być ogrzewane. Pomieszczenia te nie mogą być mniejsze niż 6 m 2 podłogi i
nie niższe niż 1,8 m a w przypadku przebywania w nim więcej niż jednego
kota muszą być proporcjonalnie większe. W pomieszczeniu tym musi być
specjalnie przygotowana przestrzeń do spania, azyl oraz wybieg.
Hodowca lub właściciel kota zobowiązany jest do zapewnienia
indywidualnego kontaktu z ludźmi każdemu ze swych kotów.
Kocięta nie mogą być przekazane nowemu właścicielowi przed
ukończeniem 12 tygodnia życia i muszą otrzymać szczepionki przeciwko
panleukopenii i kociemu katarowi lub inne szczepienia, które wymagane są
przez krajowe przepisy weterynaryjne.
Niedozwolona jest sprzedaż kotów z rodowodem sygnowanym przez FIFe
do sklepów zoologicznych, na aukcjach internetowych oraz organizacjom
prowadzącym jakiekolwiek testy i eksperymenty na zwierzętach.
Członkom CCW nie wolno oferować krycia kocurem na aukcjach
elektronicznych.
Niedozwolona jest sprzedaż kociąt bez rodowodu przez hodowców
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Cat Club Wrocław.
Wszystkie kocięta z miotu, również te z adnotacją o braku posiadania praw
hodowlanych, muszą otrzymać rodowód.
Niedozwolone jest rozmnażanie kotów obciążonych wadami genetycznymi
oraz takich, u których stwierdzono następujące wady:
głuchota u kotów białych
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wyraźnie widoczna przepuklina pępkowa
brak wąsów,
anomalie jąder u kocurów powyżej 10 miesiąca życia,
amputowane pazury,
zez
deformacje budowy kośćca
załomki na ogonie z wyłączeniem kotów ras: manx i bobtail
skrzywienie żuchwy, przodozgryz lub tyłozgryz powyżej 2mm.
polidaktylizm i olidaktylizm
Koty cierpiące na wrodzone anomalie nie mogą być użyte do hodowli lub
zostać sprzedane jako koty hodowlane. Hodowca sprzedający takiego kota
zobowiązany jest przed jego sprzedażą wystąpić do Zarządu CCW o
wpisanie w rodowodzie adnotacji, że kot nie może być użyty do hodowli.
Zaleca się unikanie krycia kotów spokrewnionych. Krycie w bezpośrednim
pokrewieństwie dozwolone jest tylko w wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach za pisemną zgodą Komisji Hodowlanej oraz Zarządu CCW.
Warunki takiego krycia ustala się indywidualnie dla każdego przypadku.
Całkowicie zabronione jest kojarzenie rodzeństwa po tych samych
rodzicach.
Za hodowcę uważa się członka CCW prowadzącego hodowlę w myśl
wytycznych niniejszego regulaminu i posiadającego jedną lub więcej kotek,
które są lub mają być przeznaczone do hodowli, są zarejestrowane w
Stowarzyszenia Miłośników Kotów Cat Club Wrocław.
Hodowca powinien posiadać oficjalnie zarejestrowany w FIFe przydomek
hodowlany.
Z dniem 01 stycznia 2007 roku wszystkie koty hodowlane muszą posiadać
elektroniczny identyfikator zgodny z normą ISO 11784 lub aneksem do
Normy ISO 11785. W rodowodach wydawanych po 01 stycznia 2007 musi
być wpisany numer identyfikacyjny kota oraz numery identyfikacyjne jego
rodziców. Wyjątek stanowi przypadek, w którym kocur pochodzi z
organizacji niezrzeszonej w FIFe.
Wszystkie koty rejestrowane w CCW po 01 stycznia 2007 muszą posiadać
identyfikator (mikroczip). Numer identyfikacyjny kota musi być odnotowany
we wszystkich jego dokumentach.
OBOWIĄZKI HODOWCY
Hodowca ma obowiązek otoczyć opieką kotkę hodowlaną i zabezpieczyć ją
przed przypadkowymi kryciami, stworzyć higieniczne warunki bytu kotce i
jej potomstwu.
Kotce ciężarnej, rodzącej oraz karmiącej zapewnić odpowiednie warunki,
takie jak spokój i specjalnie przygotowane oraz odseparowane miejsce.
Hodowca bezwzględnie musi stosować się do zakazu sprzedaży i/lub
przekazywania kotek w ciąży lub karmiących do 12 tygodni po porodzie.
Przed spodziewaną rują kotki, w czasie, gdy planowane jest krycie, zwrócić
się do Cat Club Wrocław po skierowanie do krycia. Skierowanie jest ważne
6 miesięcy. W sytuacji, gdy planowane jest krycie własnym kocurem, nie jest
konieczne pobieranie skierowania.
Dopuszczać do krycia można jedynie kotkę zdrową w doskonałej kondycji
fizycznej.
Nie kryć kotki częściej niż trzy razy w ciągu 24 miesięcy.
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Nie kryć powtórnie kotki żadnym kocurem w przeciągu trzech tygodni od
krycia pierwszym.
Dokonać wyboru odpowiedniego kocura do krycia. Kocur do krycia może
być wybrany spośród kocurów hodowlanych zarejestrowanych w jednym z
Klubów Felinologicznych należących do Felis Polonia lub reproduktorów z
innych klubów FIFe, bądź klubów niezależnych uznawanych przez FIFe, o
ile nie koliduje to z ogólnymi zasadami kojarzeń wg FIFe.
Zgłosić miot w Cat Club Wrocław w ciągu 8 tygodni od daty urodzenia
kociąt, na dokładnie i czytelnie wypełnionej karcie miotu wraz z załączonym
skierowaniem i kartą krycia otrzymaną od właściciela kocura oraz
kserokopiami rodowodów rodziców.
Odebrać rodowody miotu nie wcześniej niż po 10 tygodniu życia kociąt
oraz okazać przed odbiorem imienne książeczki zdrowia lub paszporty z
udokumentowanym przez lekarza weterynarii odrobaczeniem i kompletem
szczepień.
Sporządzać umowy kupna sprzedaży (adopcji) kociąt. Porozumienia lub
ograniczenia z nabywcą muszą mieć formę pisemną, aby zapobiec
późniejszym nieporozumieniom.
Poinformować nabywców kociąt o sposobie ich żywienia i pielęgnacji, oraz
konieczności kontynuowania szczepień ochronnych.
Umożliwić kontrolę hodowli przez Komisję Hodowlaną, która odbywa się
na koszt Cat Club Wrocław.
KOTKI HODOWLANE
Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest
zarejestrowana w CCW i posiada stałą lub czasową licencję hodowlaną.
Licencję hodowlaną stałą kotka uzyskuje na wystawie organizowanej przez
członka FIFe, jeżeli minimum dwa razy otrzyma ocenę doskonałą w klasie
otwartej i/lub aprobującą do hodowli w klasie kontrolnej (hodowlanej).
Licencję hodowlaną czasową (2-letnią) kotka uzyskuje na wystawie
organizowanej przez członka FIFe, jeżeli raz otrzyma ocenę doskonałą w
klasie otwartej.
Licencje wydaje Komisja Hodowlana na wniosek właściciela kotki po
przedłożeniu ocen(y) sędziowskiej z wystawy organizowanej przez członka
FIFe.
Kotka hodowlana może być kryta do ukończenia 7 roku życia.
W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczona kotka,
która nie spełnia wymogów zawartych w § 32. Wniosek rozpatruje Zarząd
lub Komisja Hodowlana Cat Club Wrocław.
Komisja Hodowlana ma prawo przeprowadzić kontrolę hodowli. Termin
wizyty musi być uzgodniony z hodowcą.
W przypadkach, jeżeli właściciel kotki hodowlanej narusza obowiązki
hodowcy zawarte w rozdziale II, może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności przez Komisję Hodowlaną. Od tej decyzji przysługuje
właścicielowi kotki prawo odwołania się do Zarządu CCW w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA KOCURA
Właściciel kocura zobowiązany jest do utrzymania kocura w odpowiedniej
kondycji.
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Stworzenia kocurowi odpowiednich warunków bytowania.
Udostępnienia kocura wyłącznie do krycia kotek z ważnym skierowaniem.
Wykupienia karty krycia w Cat Club Wrocław.
Cat Club Wrocław rekomenduje sporządzanie umów krycia. Każda
umowa, porozumienia lub ograniczenia muszą mieć formę pisemną, aby
zapobiec późniejszym nieporozumieniom.
Przedstawienia kocura do przeglądu na żądanie Komisji Hodowlanej.
Przekazania właścicielowi kotki kserokopii rodowodu kocura wraz z kartą
krycia.
Obowiązki właściciela kocura wobec kotki przywiezionej do krycia:
Zapewnienie kotce optymalnych warunków bytowanie na czas krycia.
Stworzenie możliwości separacji, czyli dostęp kotki wyłącznie do kocura
kryjącego bez możliwości kontaktu z pozostałymi kotami w hodowli.
Stosowanie się do zakazu przyjmowania jednocześnie więcej niż jednej
kotki do krycia.
KOCURY HODOWLANE
Kocurem hodowlanym, reproduktorem, może zostać kot, który ukończył
12 miesięcy życia, jest zarejestrowany w CCW i posiada stałą lub czasową
licencję hodowlaną.
Licencję hodowlaną stałą, kocur uzyskuje na wystawie organizowanej
przez członka FIFe, jeżeli trzy razy otrzyma ocenę doskonałą w klasie
otwartej.
Licencję hodowlaną czasową (2-letnią), kocur uzyskuje na wystawie
organizowanej przez członka FIFe, jeżeli otrzyma raz ocenę doskonałą w
klasie otwartej.
Licencję wydaje Komisja Hodowlana na wniosek właściciel kocura po
przedłożeniu ocen(y) sędziowskich z wystaw organizowanych przez
członków FIFe.
Właściciel reproduktora może zostać pociągnięty do odpowiedzialności
przez Komisję Hodowlaną w przypadkach, jeżeli:
Udostępnił go do krycia kotki zarejestrowanej w Cat Club Wrocław, a
nieposiadającej licencji hodowlanej,
Udostępnił go do krycia kotki bez skierowania do krycia z Klubu
macierzystego kotki,
Udostępnił kocura do krycia kotki nie zarejestrowanej w żadnym klubie
felinologicznym.
Zezwolił na krycie (także przypadkowe) kotki innej rasy (której kojarzenie
wg przepisów FIFe jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko wystąpienia
wad lub niepożądanych cech fenotypu), lub krycie eksperymentalne bez
wcześniejszej pisemnej zgody Komisji Hodowlanej i Zarządu CCW.
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kota prawo odwołania się do
Zarządu CCW w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KOMISJI HODOWLANEJ
Udzielanie porad w zakresie kojarzenia, wychowu kociąt, żywienia i
pielęgnacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów hodowlanych.
Egzekwowanie od hodowców przestrzegania przepisów zawartych w
regulaminie hodowlanym i rejestracyjnym FIFe oraz niniejszym regulaminie
hodowlanym.
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Dokonywanie ma prośbę hodowcy przeglądów miotów oraz innych
przeglądów hodowlanych.
Na życzenie i koszt hodowcy przeprowadzanie przeglądów hodowlanych
miotów w miejscu zamieszkania hodowcy.
Sporządzanie raportów z przeglądów hodowlanych.
Komisja hodowlana CCW ma prawo wnioskować do Zarządu CCW o
skreślenie kotki z listy kotek hodowlanych, jeżeli:
potomstwo kotki po trzech różnych kocurach wykazuje widoczne wady
genetyczne i/lub inne dyskwalifikujące wady eksterierowe.
kotka nie jest zdolna do samodzielnych porodów i jej kolejne 3 porody
odbywają się przy pomocy cesarskiego cięcia.
Skreślenie kotki z listy kotek hodowlanych oznacza bezwzględną
sterylizację.
Komisja Hodowlana CCW może wnioskować do Zarządu CCW o
okresowe zawieszenie działalności hodowli, jeżeli:
Z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości sprawdzenia potomstwa
kotki hodowlanej
Po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanego kota,
hodowca nie zastosował się do tego wymogu.
Zawieszenie hodowli następuje na okres 3 miesięcy. W tym czasie Zarząd
CCW ma obowiązek wstrzymania hodowli wydawania wszelkiej
dokumentacji hodowlanej z wyjątkiem rodowodów zaległych.
Wznowienie działalności hodowli po upływie 3 miesięcy może nastąpić
jedynie po pozytywnej opinii Komisji Hodowlanej CCW.
Jeśli w okresie zawieszenia Komisja Hodowlana nie wyda pozytywnej
opinii o hodowli z winy hodowcy zawieszenie działalności hodowli
przesuwa się na kolejne 3 miesiące. Po tym terminie hodowla jest
automatycznie usuwana ze spisu hodowli CCW, a jej właściciele wykluczani
z szeregów stowarzyszenia.
Informacja o usunięciu hodowli i jej właścicieli z CCW musi być
przekazana do Zarządu FPL i zarządów innych Stowarzyszeń będących
członkami FPL.
Komisja Hodowlana ma prawo wnioskować do Zarządu CCW o skreślenie
kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli: jego potomstwo z trzema
różnymi kotkami wykazuje widoczne wady genetyczne i/lub inne
dyskwalifikujące wady eksterierowe.
Skreślenie kocura z listy kocurów hodowlanych oznacza bezwzględną
kastrację.
Od decyzji z § 62, 64 i 69 przysługuje hodowcy prawo odwołania się do
WZD CCW, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem
Zarządu CCW. Rozpatrzenie odwołania przez WZD CCW musi nastąpić w
ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Jeśli w tym czasie Zarząd
CCW nie zwoła WZD decyzja musi być rozpatrzona korzystnie dla członka
CCW.
KSIĘGI RODOWODOWE
Księgi Rodowodowe kotów zarejestrowanych w CCW prowadzone są
przez FPL na zasadach określonych przez FIFe. Wszystkie sprawy dotyczące
Ksiąg Rodowodowych rozpatruje FPL poprzez SMK CCW.
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Wszystkie koty rasowe zarejestrowane w SMK CCW zdobywają tytuły na
zasadach określonych przez FPL i zgodnie z przepisami FIFe.
W uzasadnionych przypadkach CCW ma prawo wydawać tymczasową
dokumentację wg przepisów FIFe zwaną metrykami kociąt.
PRZYDOMKI HODOWLANE
Właściciel hodowli powinien ubiegać się o przydomek hodowlany FIFe za
pośrednictwem Cat Club Wrocław, a następnie FPL.
Przydomek ten będzie używany przy nazwach wszystkich kociąt
wyhodowanych przez polskiego hodowcę, bez względu na liczbę ras, jakie
hoduje.
Zgłaszając przydomek, hodowca powinien mieć na względzie fakt, iż
nazwa kota w pełnym brzmieniu, tzn. imię własne wraz z przydomkiem, a
także odstępy między wyrazami, w tej samej nazwie, liczone łącznie nie
mogą przekroczyć 25 znaków, zaś sam przydomek nie może przekroczyć 15
znaków.
Zarząd CCW przyjmuje i przesyła do Zarządu Głównego Felis Polonia
zgłoszenie przydomka.
Używanie nazw hodowli kotów nie zarejestrowanych w Międzynarodowej
Księdze Nazw Hodowli Kotów - BCN FIFe przez poszczególnych członków
jest zakazane ( par. 2 Zasad Nazewnictwa Hodowli Kotów FIFe).
Zarejestrowany przydomek hodowlany jest chroniony przez 20 lat po
wygaśnięciu hodowli lub po śmierci właściciela, przekazaniu lub
przeniesieniu, poza okolicznościami wymienionymi w par.12 przepisów
FIFe.
Nazwa przydomka może zostać przekazana tylko prawowitemu
spadkobiercy, będącemu członkiem organizacji zrzeszonej w FIFe.
Jeżeli nazwa hodowli kotów została zarejestrowana w imieniu spółki, żaden
ze wspólników nie może nabyć odrębnej nazwy hodowli kotów. W
przypadku rozwiązania spółki należy powiadomić Sekretarza FIFe poprzez
Zarząd Główny FPL o tym, który ze wspólników zatrzyma nazwę hodowli.
PRZEPISY KOŃCOWE
Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia
na przykład według jednego z niżej podanych wariantów.
Krycie za kocie lub jego równowartość.
W przypadku pełnego miotu (min. 3 kocięta) właściciel kocura ma prawo
wyboru jednego kociaka, ale zawsze pierwszeństwo wyboru ma właściciel
kotki, który może wybrać jedno kocie przeznaczone do własnej hodowli. O
swej decyzji właściciel kocura ma obowiązek powiadomić hodowcę przed
ukończeniem 6 tygodnia życia kociąt. O ile rezygnuje z wyboru kociaka
należy się jego równowartość.
W przypadku urodzenia się 2 kociąt właściciel kocura otrzymuje 2/3
wartości kociaka.
W przypadku urodzenia się 1 kociaka właściciel kocura otrzymuje 1/3
wartości kociaka.
Krycie za ekwiwalent pieniężny.
Po pokryciu właściciel kotki wypłaca właścicielowi kocura 1/2 wartości
kociaka, pozostałą część np. do ukończenia przez kocięta 2 miesięcy.
Wartość kociaka powinna być uzgodniona przed kryciem.
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Dopuszcza się inny tryb rozliczeń o ile tak postanowią strony, zaleca się
jednak sformułowanie tych warunków pisemnie.
Wszelkie rozliczenia powinny być uregulowane najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od daty urodzenia kociąt.
Oryginały skierowania do krycia, karty krycia, karty miotu oraz kserokopie
rodowodów rodziców kociąt - stanowią dokumentację hodowlaną, na
podstawie, której FPL wydaje rodowody dla kociąt. Brak którejkolwiek z
w/w wyklucza możliwość wydania rodowodu za wyjątkiem, kiedy to kocur i
kotka są w jednej hodowli i skierowanie nie jest konieczne.
Imiona kociąt z tego samego miotu musza zaczynać się na tę samą literę.
Pełna nazwa kota może mieć następujące brzmienie:
PL* przydomek + nazwa kota
nazwa kota + przydomek *PL
W przypadku przekazania kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona
na piśmie w ciągu 1 miesiąca do Zarządu CCW, którego członkiem jest
odstępujący i zaznaczona w dokumentacji oraz rodowodzie kota. Nowy
właściciel powinien otrzymać kota wraz z rodowodem i wszelką
dokumentacją zdrowotną, hodowlaną i wystawową, a także z transferem, gdy
konieczny jest on do rejestracji kota w klubie felinologicznym nienależącym
do FLP, i powinien zarejestrować go na własne nazwisko.
Właściciel kota jest zobowiązany zawiadomić o jego zgonie w ciągu 1
miesiąca Cat Club Wrocław, którego jest członkiem i przedstawić rodowód,
w którym Zarząd CCW odnotowuje ten fakt.
W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest
bezzwłocznie zawiadomić o stracie CCW. Zarząd FPL unieważnia
zaginiony dokument i wydaje właścicielowi duplikat rodowodu.
Integralną część Regulaminu stanowią wzory dokumentów hodowlanych
obowiązujących w Cat Club Wrocław oraz Felis Polonia.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez WZ CCW.

