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REGULAMIN HODOWLANY 

KLUB FELINOLOGICZNY CAT CLUB AMBER 

 

 

Par. 1 

 

Hodowla kotów rasowych, prowadzona w Klubie, jest hodowlą amatorską. 

Par. 2 

Celem hodowli jest rozmnaŜanie kotów rasowych, oparte na naukowych podstawach dla 

osiągnięcia jak najwyŜszego poziomu pod względem rasowym i estetycznym oraz umoŜliwiającym 

rozszerzenie liczby ras i wariantów kolorystycznych. Kojarzenie odbwa się na drodze naturalnej. 

Par. 3 

Hodowla kotów rasowych jest zorganizowana na zasadzie chowu swobodnego, tzn. właściciel kotki 

hodowlanej ma prawo wyboru odpowiedniego kocura do krycia z listy kocurów hodowlanych 

Klubu lub reproduktora z innego klubu, o ile nie koliduje to z ogólnymi zasadami kojarzeń wg 

FIFe. 

Par. 4 

1. Hodowla kotów rasowych jest nadzorowana przez Zarząd Klubu. 

2. Klub prowadzi rejestry hodowlane. 

Par. 5 

Za hodowcę uwaŜa się członka Klubu, prowadzącego hodowlę kotów w myśl wytycznych 

niniejszego regulaminu. 

Par. 6 

SprzedaŜ lub przekazywanie kotów, legitymujących się rodowodem, do sklepów ze zwierzętami lub 

podobnych organizacji są zabronione. 

Par. 7 

Właściciel hodowli ma prawo ubiegać się o przydomek hodowlany FIFe za pośrednictwem CCA. 

Przydomek ten będzie uŜywany przy nazwach wszystkich kociąt, wyhodowanych przez 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 wraz z przydomkiem, a takŜe 

odstępy między wyrazami w tej samej nazwie, liczone łącznie, nie mogą przekroczyć 25 znaków, 

zaś sam przydomek nie moŜe przekroczyć 15 znaków. Zarząd CCA przyjmuje zgłoszenie 

przydomka i po zaopiniowaniu wysyła komplet dokumentów do federacji. Zaleca się zgłaszanie 

przydomków o polskim brzmieniu. UŜywanie nazw hodowli kotów niezarejestrowanych w 

„Międzynarodowej Księdze Nazw Hodowli Kotów” jest zakazane. 

Par. 8 

Zarejestrowany przydomek jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu hodowli lub po śmierci 

właściciela, przekazaniu lub przeniesieniu, poza okolicznościami wymienionymi w par. 9. 

Par. 9 

Nazwa przydomka moŜe zostać przekazana tylko prawowitemu spadkobiercy, będącemu członkiem  

organizacji hodowców. JeŜeli nazwa hodowli kotów została zarejestrowana w imieniu spółki, Ŝaden 

ze wspólników nie moŜe nabyć odrębnej nazwy hodowli kotów. W przypadu rozwiązania spółki 

naleŜy powiadomić Sekretarza FIFe poprzez federację o tym, który ze wspólników zatrzyma nazwę 

hodowli. 

Par. 10 

Ocena kota, dokonana przez sędziego felinologicznego w kraju lub za granica, moŜe być podstawą 

do wytypowania kotek i kocurów hodowlanych 

 

. 
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Par. 11 

Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta, którym sędzia w karcie oceny wpisał jedną z 

wad dyskwalifikujących (np. dwukrotna agresja, wnętrostwo, polidaktylizm, itp. Patrz przepisy 

wystawowe FIFe - art. 15 i 16). Koty białe mogą być uŜyte do hodowli po przedstawieniu atestu 

słuchu. 

Par. 12 

Przy kryciu w bezpośrednim pokrewieństwie hodowca powinien zwrócić się pisemnie o zgodę na 

takie krycie do Zarządu Klubu, Do takiego kojarzenia dopuszcza się zwierzęta zdrowe, 

nieobarczone wadami, które uzyskały dwukrotnie ocenę „doskonały”. Miot z takiego kojarzenia 

podlega obowiązkowemu przeglądowi przez Zarzad Klubu. Nie dopuszcza się kojarzenia 

bezpośredniego rodzeństwa. 

Par. 13 

Od negatywnej decyzji Zarządu Klubu słuŜy odwołanie do Sądu KoleŜeńskiego. 

Par. 14 

Do hodowli dopuszcza się zwierzęta (kotki i kocury), które ukończyły 10 miesięcy Ŝycia i są 

zarejestrowane w Klubie lub innej organizacji hodowców. 

Par. 15 

W szczególnych przypadkach według wskazań medycznych, indywidualnie za zgodą Klubu, do 

rozrodu moŜe być dopuszczona kotka, która na wystawie w klasie młodzieŜy starszej (6-10 

miesięcy) uzyskała od sędziegeo FIFe ocenę „doskonałą”. 

Par. 16 

Hodowca utrzymuje zwierzęta w dobrej kondycji i w higenicznych i racjonalnych warunkach. 

Par. 17 

Hodowca stosuje się do regulaminów hodowlanych FIFe, FPL, CCA i do zalecen organów CCA. 

Par. 18 

Zaleca się sporządzanie umów dotyczących sprzedaŜy i krycia zwierząt. 

Par. 19 

Zarząd Klubu ma prawo przeprowadzić kontrolę hodowli pod kątem zgodności z postanowieniami 

regulaminowymi. Termin kontroli powinien być uzgodniony z hodowcą.  Obowiązkiem hodowcy 

jest umoŜliwienie przeprowadzenia kontroli. Kontrola odbywa się na koszt Klubu. 

Par. 20 

Nieprzestrzeganie postanowień regulaminowych skutkuje zastosowaniem procedur i sankcji 

przewidzianych w statucie. 

Par. 21 

Zarząd Klubu jest zobowiązany do udzielania w miarę moŜliwości wszystkim właścicielom kotów, 

zarejestrowanych w Klubie, porad w zakresie kojarzenia, wychowu kociąt, Ŝywienia i pielęgnacji, 

w tym aktualnych informacji na temat chorób genetycznych kotów. 

 


