REGULAMIN HODOWLANY
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KOTÓW CAT CLUB „POMERANIA”
SZCZECIN
Na podstawie regulaminu hodowlanego i rejestracyjnego FIFe z dnia 01.01.2010 r.
wprowadza się w życie niniejszy Regulamin celem stosowania go przez wszystkich
członków Stowarzyszenia Miłośników Kotów Cat Club „Pomerania” Szczecin.
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.
Wszystkich członków Cat Club „Pomerania” Szczecin obowiązują regulaminy FIFe
oraz Felis Polonia.
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Wszystkie koty muszą być regularnie szczepione, badane i pozbawiane pasożytów.
Chorym kotom należy zapewnić opiekę weterynaryjną.
§2
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.
§3
Pomieszczenie, w którym mieszka kot nie może być mniejsze niż 6 m2 podłogi i nie
niższe niż 1,8 m. Przynajmniej 2 m2 powinny być zabezpieczone przed
zawilgoceniem. W pomieszczeniu tym musi być specjalnie przygotowana przestrzeń
do spania, azyl oraz wybieg.
§4
Hodowca lub właściciel kota zobowiązany jest do zapewnienia indywidualnego
kontaktu z ludźmi każdemu ze swych kotów. Kotom należy stworzyć
komfortowe i pełne miłości warunki bytowania.
§5
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.
§6
Niedozwolona jest sprzedaż kotów z rodowodem sygnowanym przez FIFe oraz
handel usługą krycia poprzez sklepy zoologicznych, na aukcjach
internetowych, targowiskach i giełdach zoologicznych oraz sprzedaż kotów
organizacjom prowadzącym jakiekolwiek testy i eksperymenty na zwierzętach.

§7
Niedozwolona jest sprzedaż kociąt bez rodowodu przez hodowców zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Cat Club „Pomerania” Szczecin.
§8
Niedozwolone jest rozmnażanie kotów obciążonych wadami genetycznymi,
szczególnie głuchych kotów białych, kotów z wyraźnie widoczną przepukliną
pępkową oraz wszystkimi wadami wymienionymi w Regulaminie Hodowlanym FIFe.
Koty takie nie mogą być użyte do hodowli, a hodowca musi wystąpić
do Komisji Hodowlanej o wpis w rodowodzie: „kot niehodowlany”
§9
Zakazuje się chowu klatkowego i trzymania kotów na stałe w klatkach (patrz § 3).
§ 10
Hodowca powinien unikać krzyżowania kotów w bliskim pokrewieństwie, takie
kojarzenie dozwolone jest jedynie za zgodą Prezesa ds. Hodowlanych.
Zabronione jest kojarzenie rodzeństwa po tych samych rodzicach.
§ 11
Za hodowcę uważa się członka CCPS prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych
niniejszego regulaminu i posiadającego jedną lub więcej kotek, które
są lub mają być przeznaczone do hodowli, są zarejestrowane w Stowarzyszeniu
Miłośników Kotów Cat Club „Pomerania” Szczecin.
Hodowca powinien posiadać oficjalnie zarejestrowany w FIFe przydomek hodowlany.
§ 12
Wszystkie koty nowo rejestrowane w CCPS muszą posiadać identyfikator (czip),
numer identyfikatora musi być wpisany we wszystkich dokumentach
kota.

ROZDZIAŁ II
KOTKI HODOWLANE
§1
1. Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy i jest zarejestrowana
w CCPS. Zaleca się, aby kotka wzięła udział w minimum jednej Międzynarodowej
Wystawie Kotów organizowanej przez członka FIFe i uzyskała minimum 1 ocenę EX.
2. Dopuszczać do krycia można jedynie kotkę zdrową w doskonałej kondycji
fizycznej.
3. Kotka nie powinna mieć więcej niż trzy mioty w ciągu 24 miesięcy. Odległość
między jednym a drugim porodem musi wynosić minimum 6
miesięcy. Częstsze krycie dozwolone jest tylko z przyczyn medycznych i musi być
poparte świadectwem lekarza weterynarii. Komisja Hodowlana
musi być powiadomiona o planowaniu takiego krycia.
4. Właściciel kotki hodowlanej ma prawo 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.
7. W przypadku krycia kocurem z innych organizacji felinologicznych niż FIFe, kocur
powinien posiadać przynajmniej jedną ocenę doskonałą
uzyskaną na międzynarodowej wystawie kotów organizowanej pod patronatem FIFe,
lub przynajmniej tytuł Championa w swojej organizacji.
8. Hodowca zobowiązany jest otoczyć opieką kotkę hodowlaną, stworzyć higieniczne
warunki bytu kotce i jej potomstwu.
9. Kotce ciężarnej, rodzącej oraz karmiącej należy bezwzględnie zapewnić
odpowiednie warunki, takie jak spokój i specjalnie przygotowane
odseparowane miejsce.
10. Zabrania się sprzedaży i/lub przekazywania kotek w zaawansowanej ciąży i
karmiących do 12 tygodni po porodzie.
§2
W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczona kotka, która nie
spełnia wymogów zawartych w § 1. Pisemny wniosek rozpatruje
Komisja Hodowlana CCPS. Kotka powinna posiadać co najmniej jedną ocenę
doskonałą, bez wpisanej wady hodowlanej, uzyskaną na międzynarodowej
wystawie kotów pod patronatem FIFe w klasie 11.
§3
Hodowca jest zobowiązany dołożyć starań, aby nie dopuścić do nieplanowanego
krycia kotki.
§4
W przypadkach, jeżeli właściciel kotki hodowlanej narusza obowiązki hodowcy, może
zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Komisję Hodowlaną.
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania się do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ III
KOCURY HODOWLANE
§1
1. Kocurem hodowlanym – reproduktorem, może zostać kot, który ukończył 12
miesięcy życia, jest zarejestrowany w CCPS. Zaleca się, aby kocur wziął udział w
minimum jednej Międzynarodowej Wystawie Kotów organizowanej przez członka
FIFe i uzyskał minimum 1 ocenę EX.
§2
Właściciel kocura zobowiązany jest do:
1. Utrzymania kocura w odpowiedniej kondycji.
2. Stworzenia kocurowi odpowiednich warunków bytowania zgodnie z R I § 3.
3. CCPS rekomenduje sporządzanie umów krycia. Każda umowa, porozumienia lub
ograniczenia muszą mieć formę pisemną, aby zapobiec
późniejszym nieporozumieniom.
6. Przedstawienia kocura do przeglądu na żądanie Komisji Hodowlanej.
7. Przekazania właścicielowi kotki kserokopii rodowodu kocura wraz z kartą miotu.

§3
Obowiązki właściciela kocura wobec kotki przywiezionej do krycia:
1. Zapewnienie kotce optymalnych warunków bytowania na czas krycia.
2. Stworzenie możliwości separacji, czyli dostęp kotki wyłącznie do kocura kryjącego
bez możliwości kontaktu z pozostałymi kotami w hodowli.
3. Zabrania się przyjmowania jednocześnie więcej niż jednej kotki do krycia,
jednocześnie zaleca się aby kocur krył nie więcej niż jedną kotkę
miesięcznie.
§4
Właściciel reproduktora może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez
Komisję Hodowlaną w przypadkach, jeżeli:
Udostępnił kocura do krycia kotki nie zarejestrowanej w żadnym klubie
felinologicznym.
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kota prawo odwołania się do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ IV
KOCIĘTA
§1
1. Zgłoszenie miotu w Cat Club „Pomerania” Szczecin musi nastąpić w ciągu 8
tygodni od daty urodzenia kociąt. W przypadku urodzenia miotu
powyżej 6 kociąt, hodowca zobowiązany jest do zawiadomienia Komisji Hodowlanej
w ciągu 2 tygodni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Po ukończeniu przez kocięta 10 tygodni życia, hodowca powinien wystąpić do FPL
za pośrednictwem CCPS z wnioskiem o rodowody dla kociąt. Do
wniosku powinien załączyć dokument miotu. Kocięta z tego samego miotu powinny
nosić imiona zaczynające się na tę samą literę
alfabetu. Następne mioty tego samego hodowcy powinny być zgłaszane zgodnie z
porządkiem alfabetycznym.
3. Hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu gdy kocięta ukończą 11
tygodni życia w przypadku, gdy jest to pierwszy miot danego
hodowcy. Istnieje możliwość przeprowadzenia przeglądu hodowlanego miotu u
hodowcy – koszty związane z dojazdem Komisji Hodowlanej
pokrywa w 100% hodowca. W czasie przeglądu hodowca jest zobowiązany
przedstawić książeczki zdrowia kociąt. W uzasadnionych przypadkach
hodowca zamiast przeglądu hodowlanego może przedstawić oświadczenie
weterynaryjne potwierdzające ilość kociąt w miocie oraz ich płeć.
4. Hodowca ma obowiązek zgłosić Komisji Hodowlanej wszelkie anomalia, jakie
wystąpiły w miocie, a przede wszystkim kocięta, które urodziły się
martwe, padły po urodzeniu lub zostały uśpione.
5. Kocięta mogą opuścić hodowlę po ukończeniu minimum 12 tygodni życia.
Wszystkie kocięta powinny być odrobaczone i dwukrotnie szczepione
szczepionkami ochronnymi przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi lub innymi
szczepieniami wymaganymi przez krajowe przepisy weterynarii,
chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej.
6. Zakazuje się sprzedaży kociąt bez rodowodów.

7. Członkowie Komisji Hodowlanej nie mogą dokonywać przeglądów własnych
miotów.
8. Wydawanie rodowodów kociąt następuje po okazaniu przez hodowcę imiennych
książeczek zdrowia kociąt z udokumentowanym przez lekarza
weterynarii odrobaczeniem i wymaganymi szczepieniami.
9. Hodowca powinien sporządzać umowy kupna – sprzedaży (adopcji) kociąt.
Porozumienia lub ograniczenia z nabywcą muszą mieć formę pisemną,
aby zapobiec późniejszym nieporozumieniom.
10. Poinformować nabywców kociąt o sposobie ich żywienia i pielęgnacji, oraz
konieczności kontynuowania szczepień ochronnych.
11. Komisja Hodowlana ma prawo przeprowadzić kontrolę hodowli. Termin wizyty
musi być uzgodniony z hodowcą.
12. Obowiązkiem hodowcy jest umożliwienie kontroli hodowli przez Komisję
Hodowlaną. Odbywa się ona na koszt CCPS.

ROZDZIAŁ V
PRZEGLĄDY HODOWLANE
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KOMISJI HODOWLANEJ
§1
Przeglądy Hodowlane:
1. Odbywają się w siedzibie CCPS i są obowiązkowe przy pierwszym miocie
każdego hodowcy. Na życzenie i koszt hodowcy przeprowadzenie
przeglądu hodowlanego miotu może się odbyć w miejscu zamieszkania hodowcy.
Hodowcy zamieszkujący w dużej odległości od siedziby CCPS
mogą wystąpić do Komisji Hodowlanej o zwolnienie z przeglądu hodowlanego. Po
uzyskaniu zgody, muszą każdorazowo do wniosku o rodowody
załączyć opinię lekarza weterynarii o stanie zdrowia kociąt, dla których występują o
rodowody.
2. Przeglądu dokonuje Komisja Hodowlana w składzie co najmniej dwuosobowym. Z
przeprowadzonego przeglądu Komisja Hodowlana
sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół podpisują
wszyscy biorący udział w przeglądzie oraz hodowca, który ma
prawo do napisania wszelkich uwag dotyczących przebiegu oraz wyniku przeglądu.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje hodowca a drugi Komisja
Hodowlana.
3. W przypadku stwierdzenia wad budowy anatomicznej, oznak chorobowych,
pasożytów lub objawów niedożywienia, Komisja Hodowlana może
poprosić hodowcę o dostarczenie opinii lekarza weterynarii o stanie zdrowia kota. W
takim przypadku może czasowo wstrzymać wydanie
rodowodów, do czasu ponownego przeglądu.
4. W przypadku podejrzeń o występowanie w hodowli chorób zakaźnych, rażących
zaniedbań sanitarnych lub przebywania kotów na stałe w
klatkach, Komisja Hodowlana ma obowiązek zlecenia przeprowadzenia badań
kontrolnych wszystkich kotów będących w hodowli. Badanie takie
wykona lekarz weterynarii, z którym CCPS zawrze odpowiednia umowę. W
przypadku gdy badania lekarskie potwierdzą podejrzenia, koszty
pokrywa hodowca, a Komisja Hodowlana ma prawo zawiesić hodowlę i wstrzymać jej
wydawanie dokumentacji hodowlanej do czasu przedstawienia

ponownych badań o stanie zdrowia kotów, od lekarza weterynarii wyznaczonego
przez CCPS. W każdym innym przypadku koszty pokrywa CCPS.
5. W przypadku wystąpienia punktu 3 i/lub 4 § 23, hodowca ma prawo odwołać się
od decyzji Komisji Hodowlanej do Prezesa Zarządu. Do czasu
rozpatrzenia odwołania, decyzje Komisji Hodowlanej pozostają w mocy.
§2
Obowiązki Komisji Hodowlanej:
1. Udzielanie porad w zakresie kojarzenia, wychowu kociąt, żywienia i pielęgnacji
oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów hodowlanych.
2. Respektowanie od hodowców przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie
hodowlanym i rejestracyjnym FIFe oraz niniejszym
regulaminie hodowlanym.
3. Prowadzenie rejestru miotów oraz dokumentacji związanej z przeglądami kociąt i
hodowli.
4. Dokonywanie przeglądów hodowlanych miotów oraz innych przeglądów
hodowlanych, jeśli o takowe poprosi właściciel kota.
§3
Prawa Komisji Hodowlanej:
6. Komisja Hodowlana może skreślić kotkę z listy kotek hodowlanych, jeżeli
potomstwo kotki po trzech różnych kocurach wykazuje widoczne
wady genetyczne i/lub inne dyskwalifikujące wady eksterierowe.
7. Komisja Hodowlana może zawiesić okresowo działalność hodowli, jeżeli:
a) z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości sprawdzenia potomstwa kotki
hodowlanej lub trzykrotnie nie otrzymała stosownego
oświadczenia lekarza weterynarii .
b) po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanego kota, hodowca nie
zastosował się do tego wymogu,
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania się do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 14 dni.
8. Komisja Hodowlana może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli jego
potomstwo po trzech różnych kotkach wykazuje widoczne
wady genetyczne i/lub inne dyskwalifikujące wady eksterierowe.
Od tej decyzji przysługuje hodowcy prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w
terminie 14 dni.
§4
W wyjątkowych przypadkach losowych Komisja Hodowlana może odstąpić od
przepisów niniejszego regulaminu.
§5
Komisja Hodowlana Cat Club „Pomerania” Szczecin

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§1
Zaleca się aby hodowca zarejestrował przydomek hodowlany zgodnie z
Regulaminem rejestracji przydomków FIFe 2010.
§2
Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia na przykład
według jednego z niżej podanych wariantów.
1. 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 4 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.
2. Krycie za ekwiwalent pieniężny.
Po pokryciu właściciel kotki wypłaca właścicielowi kocura ¼ wartości kociaka,
pozostałą część np. do ukończenia przez kocięta 2 miesięcy.
Wartość kociaka powinna być uzgodniona przed kryciem.
3. 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.
§3
Oryginał dokumentu miotu – stanowi dokument hodowlany, na podstawie, którego
Zarząd Główny Felis Polonia
wydaje rodowody dla kociąt. Brak dokumentu miotu uniemożliwia wydanie rodowodu.
§4
W przypadku przekazania kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona na piśmie
w ciągu 1 miesiąca do Zarządu CCPS, którego członkiem jest
odstępujący i zaznaczona w dokumentacji. 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 nie należącym do FLP, i powinien zarejestrować go na
własne nazwisko.
§5
Właściciel kota jest zobowiązany zawiadomić o jego zgonie w ciągu 1 miesiąca Cat
Club „Pomerania” Szczecin, którego jest członkiem i przedstawić
rodowód, w którym Zarząd CCPS odnotowuje ten fakt.

§6
W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie
zawiadomić o stracie CCPS. Zarząd Główny Felis Polonia unieważnia
zaginiony dokument i wydaje właścicielowi duplikat rodowodu.
Komisja Hodowlana Cat Club „Pomerania” Szczecin
Legenda:

