
 

 

Przepisy ogólne 
 

§1 
 

1. Podstawą opracowania Zasad przyznania tytułu National Winner (NW) jest Regulamin wystawowy 
FIFe (.pkt. 4.17). 

2. W danym roku kalendarzowym, tytuł NW może zdobyć́ maksymalnie 15 kotów. 
3. Imiona kotów z przydomkami, którym przyznano tytuł NW podlegają̨ opublikowaniu na stronach 

FPL. 
4. Przyznany kotu tytuł NW podlega rejestracji na tych samych zasadach, na jakich rejestruje się̨ inne 

oficjalne tytuły FIFe (artykuł 4.1.1 Regulaminu wystawowego FIFe). 
5. Tytuł NW przyznaje Zarząd FPL. 
6. Zarząd FPL zastrzega sobie prawo zmiany Zasad przyznawania tytułu NATIONAL WINNER. 
7. Zgłoszenie kota do tytułu NW jest równoznaczne z zaakceptowaniem w/w zasad. 
 
 

Kryteria przyznawania tytułu NW 
 

§2 
 

1. O przyznanie kotu tytułu NW, może ubiegać́ się̨ jego właściciel - pod warunkiem że jest członkiem 
jednego z klubów/stowarzyszenia zrzeszonego w FPL, a kot na wystawę został zgłoszony z 
poprawnym numerem rodowodu FPL (dotyczy również kotów domowych) 

2. Koty do tytułu NW wyłania się w drodze rankingu - bez względu na rasę̨, kategorię i wiek - na 
podstawie wyników uzyskanych na wystawach organizowanych pod patronatem FIFe w Polsce, w 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

3. Listę̨ rankingową kotów, ustala się̨ na podstawie wyników osiągniętych maksymalnie na 10 
wystawach, z zastosowaniem punktacji wg następującej skali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIS POLONIA 

Polska Federacja Felinologiczna 

Zasady przyznawania tytułu NATIONAL WINNER 

Wynik Liczba punktów 

BOB/BOB BREED 40 

BIC 35 

BIS/BOS/BIS BREED 25 

NOM BIS 15 

BIV 10 



 

 

4. Minimalna liczba punktów uprawniająca do zgłoszenia kota do tytułu NW wynosi 250. 
5. W przypadku uzyskania przez koty, tej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej 

decyduje liczba zdobytych BOB/BOB BREED a następnie : BIC, BIS/BOS, BIS BREED, NOM BIS, 
BIV. 

6. Tytuł NW przyznaje się̨ kotom do 15 miejsca na liście rankingowej 
7. W przypadku, kiedy przy zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów na liście rankingowej do 

tytułu NW znajdzie się̨ więcej niż̇ 15 kotów (np. na miejscu 15 będzie kilka kotów), przyznaje się̨ 
mniej tytułów. 

 
 

Tryb zgłaszania kotów do tytułu NW 
 

§3 
 

1. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie przez właściciela zgłoszenia kota na adres e-mail 
ranking@felispolonia.eu formularza dostępnego na stronie internetowej FPL w terminie do  
10 stycznia roku następnego, za który przyznaje się̨ tytuł. 

2. Weryfikacji zgłoszeń́ dokonuje Biuro Felis Polonia na podstawie wyników rocznych opublikowanych 
ma stronie www.catshow.eu . 

3. Biuro Felis Polonia, może zwrócić́ się̨ do właściciela kota o dodatkowe wyjaśnienia lub dosłanie 
dokumentów, który zobowiązany jest udzielić́ odpowiedzi w trybie pilnym, nie później niż̇ do 20 
stycznia danego roku. 

4. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi właściciela kota w wymienionym wyżej terminie, zgłoszenie 
o przyznanie tytułu NW zostanie odrzucone. 

 
     

Ogłoszenie wyników 
 

§4     
 

1. Lista kotów, które otrzymały tytuł NW na dany rok, zostanie opublikowana na stronie internetowej 
FPL do dnia 31 stycznia następnego roku, za który przyznano tytuł. 

2. Wręczenie dyplomów, potwierdzających otrzymanie tytułu NW odbędzie się̨ na uroczystej Gali z 
udziałem kotów, którym przyznano tytuł . 

3. O organizację Gali - może ubiegać́ się̨ każdy klub zrzeszony FPL. 
 
 

 

http://www.catshow.eu/

