REGULAMIN HODOWLANY LUBELSKIEGO KLUBU KOTA RASOWEGO
Na podstawie regulaminu hodowlanego, ogólnego i rejestracyjnego
FIFe z 2011r. oraz na postawie uchwaleń z GA_2011 r. wprowadza się w
życie niniejszy Regulamin celem stosowania go przez wszystkich członków
Lubelskiego Klubu Kota Rasowego LKKR.
Dbałość o zdrowie, dobro i właściwą opiekę każdego kota jest
podstawowym obowiązkiem każdego hodowcy i właściciela kotów.
Odpowiedzialna hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej, stosowaniu
zasad profilaktyki i leczeniu chorych kotów oraz zapewnieniu optymalnych
warunków życia i bezpieczeństwo kotom.
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Wszystkie koty muszą być szczepione, badane i pozbawiane pasożytów
regularnie. Chorym kotom należy zapewnić opiekę weterynaryjną.
§2
W miejscu stałego przebywania kotów musi być utrzymywana przez cały czas
czystość oraz zabezpieczone światło dzienne i sztuczne. Koty muszą mieć
stały dostęp do świeżej wody oraz otrzymywać właściwe jedzenie. Koty muszą
mieć zabezpieczoną odpowiednią przestrzeń do zabaw i aktywnego życia.
§3
Hodowca lub właściciel zobowiązany jest do zapewnienia indywidualnego
kontaktu z człowiekiem każdemu kotu i kociakowi w ciągu każdego dnia.
§4
Kotka bliska porodu lub rodząca musi mieć zabezpieczone odpowiednie
warunki, takie jak spokój i specjalnie przygotowane i odseparowane miejsce.
§5
Pomieszczenie, w którym mieszka kryjący kocur 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.
§6
Kocięta nie mogą być oddane nowemu właścicielowi przed ukończeniem 12
tygodnia życia i muszą być odrobaczone i dwukrotnie zaszczepione przeciwko
Panleukopenii i kociemu katarowi (Herpesvirus i Calicivirus) lub podlegać
innym szczepieniom, które wymagane są przez krajowe przepisy
weterynaryjne.
§7
Niedozwolona jest sprzedaż kotów z rodowodem FIFe do sklepów
zoologicznych, na aukcjach internetowych oraz organizacjom prowadzącym
jakiekolwiek testy i eksperymenty na zwierzętach zarówno w formie
elektronicznej jak i fizycznej.

§8
Zabroniona jest sprzedaż kociąt bez rodowodu przez hodowców zrzeszonych
w LKKR. Sprzedaż kociąt bez rodowodu będzie powodem do usunięcia
hodowcy z LKKR. W razie konieczności dyskwalifikacji kociaka jako
hodowlanego (wady) hodowca może zrobić notatkę na rodowodzie w miejscu
"uwagi hodowcy", obniżyć cenę kociaka, ale sprzedać go musi z rodowodem.
Kociak, który będzie mieć wpisaną uwagę w rodowodzie nie będzie
rejestrowany w LKKR jako kot hodowlany, chyba, że będzie to kot po
kastracji. Wystarczy uwaga o treści; "Wada genetyczna - kot pozahodowlany "
- data i podpis hodowcy. Jeżeli hodowca celowo obniży cenę kociaka i z tego
powodu nie chce, ażeby kot ten w przyszłości pojawił się w hodowli, pisze
uwagę o treści "Poza hodowlę - do kastracji" lub: "Kot pozahodowlany" umieszcza swój podpis i datę. W takim przypadku również kot ten nie będzie
rejestrowany do hodowli. Rejestracja takiego kota może mieć miejsce jedynie
w przypadku, jeżeli kot ten zostanie wykastrowany. Na prośbę nabywcy kota,
po uiszczeniu przez niego dodatkowej umówionej dopłaty i zwrocie rodowodu
z umieszczoną wcześniej notatką, hodowca może wystąpić do Zarządu LKKR
o wyrobienie kotu duplikatu rodowodu. Przy zgłoszeniu wyrobienia duplikatu
rodowodu, oryginał rodowodu musi być zwrócony do Zarządu LKKR.
Hodowca może również zaznaczyć podobną opcję dla konkretnego kociaka na
karcie zgłoszenia miotu i wtedy rodowód dla niego otrzyma z zastrzeżeniem.
§9
Niedozwolone jest rozmnażanie kotów obciążonych wadami genetycznymi, a
w szczególności głuchych kotów białych oraz kotów z przepukliną pępkową.
Koty hodowlane wszystkich ras muszą mieć wibrysy.
1 Koty rasy burmskie BUR używane w hodowli muszą mieć test genetyczny
w kierunku ganglioidozy GM2, chyba że oboje rodzice mają dokumenty
potwierdzające, że są wolni od ganglioidozy 2.
Należy przestrzegać następujących reguł hodowlanych:
wolny od GM2 x Wolny od GM2
wolny od GM2 x nosiciel GM2
Hodowca musi poinformować kupującego kota rasy BUR o chorobie
Ganglioidozie GM2 oraz o polityce rejestracji.
Upoważniony lekarz weterynarii wydaje certyfikat odnośnie statusu kota w
zakresie Ganglioidozy GM 2, certyfikat musi być dołączony do rodowodu.
2 Koty rasy norweskiej leśnej NFO używane w hodowli muszą mieć test
genetyczny w kierunku genu GBE-1 (GSD-IV choroba spichrzeniowa
glikogenu) chyba że oboje rodzice mają dokumenty potwierdzające, że nie są
nosicielami genu GSD-IV). Numer mikroczipu musi być wypisany na wyniku
testu. Należy przestrzegać reguł krycia że nosiciele nie mogą być krzyżowanie
z nosicielami. Certyfikat określającyc status GBE-1 musi być dołączony do
rodowodu kota.
3 Żadne potomstwo kotów cierpiących na osteochondroplazję bez względu na
typ ucha (szkockie foldy prosto i zwisłouche) nie może być zarejestrowane
jako rasa brytyjska BRI. Żadne koty cierpiące na osteochondroplazje lub z
takim kotem jako przodkiem nie mogą być zarejestrowane w FIFe lub
pokazywane na wystawach FIFe.
§ 10
Wszystkie koty hodowlane muszą być wyposażone w identyfikator w postaci
mikroczipa (preferowany) lub tatuażu.
§ 11
Hodowcą jest każdy członek LKKR, który posiada kota zarejestrowanego w
Lubelskim Klubie Kota Rasowego.

§ 12
Aby zarejestrować kota w księdze rodowodowej, hodowca musi mieć
zarejestrowany przydomek hodowlany. Członek FIFe może zapewnić wyjątek
dla nie więcej niż dwóch miotów wyhodowanych przez indywidualnego
hodowcę.
ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI HODOWCY
§ 13
Hodowca zobowiązany jest:
1. Otoczyć opieką kotkę hodowlaną i zabezpieczyć ją przed przypadkowymi
kryciami, stworzyć higieniczne warunki bytu kotce i jej potomstwu.
2. Przed spodziewaną rują kotki, w czasie, gdy planowane jest krycie, zwrócić
się do Przewodniczącego Komisji Hodowlanej Lubelskiego Klubu Kota
Rasowego po dokument miotu. W sytuacji, gdy planowane
jest krycie własnym kocurem, nie jest konieczne pobieranie wcześniej
dokumentu miotu.
3. Dopuszczać do krycia kotkę zdrową i w dobrej kondycji fizycznej
(Zabrania się sprzedaży i/lub przekazywania kotek w zaawansowanej ciąży i
karmiących do 12 tygodni po porodzie)
4. Nie kryć kotki częściej niż trzy razy w ciągu 24 miesięcy. W przypadku
konieczności krycia kotki i uzyskania od niej 4 miotu w okresie 2 lat
hodowca ma obowiązek wystosowania przed pokryciem kotki podania z
zaświadczeniem od lekarza weterynarii do członka FPL za pośrednictwem
LKKR, który przesyła je po pozytywnym zaopiniowaniu do zarządu FPL.
Zarząd FPL w wyjątkowych wypadkach może wydać zgodę na dodatkowy
czwarty miot. Bez spełnienia tych warunków rodowody będą wydawane
według cennika za rodowód dla kociaka z nadliczbowego miotu.
5. Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru odpowiedniego kocura do
krycia. Kocur do krycia może być wybrany z pośród kocurów hodowlanych
zarejestrowanych w Felis Polonia lub reproduktorów z innych klubów FIFe,
bądź klubów niezależnych uznawanych przez FIFe i Felis Polonię, o ile nie
koliduje to z ogólnymi zasadami kojarzeń wg FIFe.
6. Zgłosić fakt przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia u kotki
Przewodniczącemu Komisji Hodowlanej w terminie 7 dni od daty zabiegu .
7. Zgłosić miot w LKKR, którego jest członkiem, w ciągu 8 tygodni od daty
urodzenia kociąt, na dokładnie i czytelnie wypełnionej karcie miotu wraz z
kartą krycia otrzymaną od właściciela kocura.
W przypadku miotu mnogiego więcej niż 6 kociąt należy powiadomić
Przewodniczącego Komisji Hodowlanej LKKR w ciągu 3 dni od porodu.
8. Zgłosić Komisji Hodowlanej LKKR o wszelkich anomaliach, jakie wystąpiły
w miocie, a przede wszystkim o kociętach, które urodziły się martwe, padły
po urodzeniu lub zostały uśpione.
9. Hodowca w przypadku pierwszego miotu w hodowli ma obowiązek
przedstawić do przeglądu miot, gdy kocięta ukończą 8 tygodni. Istnieje
możliwość przeprowadzenia przeglądu hodowlanego w domu hodowcy.
Koszty związane z dojazdem Komisji Hodowlanej pokrywa w 100% hodowca.
W przypadku utrudnionego dojazdu hodowcy do Komisji Hodowlanej lub
odwrotnie możliwe jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza weterynarii,
w którym określona jest płeć, kolor oraz odnotowane są ewentualne wady
występujące u kociąt.
10. Wydawanie rodowodów dla kociąt następuje po okazaniu przez hodowcę
książeczek zdrowia kociąt z udokumentowanym przez lekarza weterynarii
kompletem szczepień.

11. Zaleca się sporządzanie umów kupna – sprzedaży kociąt. Każda umowa
lub ograniczenia muszą mieć formę pisemną, aby zapobiec
nieporozumieniom.
12. Należy poinformować nabywców kociąt o sposobie ich żywienia i
pielęgnacji, oraz konieczności kontynuowania szczepień ochronnych oraz
zachęcić właścicieli do nawiązania współpracy z LKKR lub inną organizacją
należącą do struktur FIFe.
13. Komisja Hodowlana LKKR ma prawo przeprowadzić kontrolę hodowli.
Termin wizyty powinien być uzgodniony z hodowcą.
14. Obowiązkiem hodowcy jest umożliwienie kontroli hodowli przez Komisję
Hodowlaną LKKR. Odbywa się ona na koszt LKKR-u, którego jest on
członkiem
ROZDZIAŁ III
KOTKI HODOWLANE
§ 14
1. Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest
zarejestrowana w LKKR i posiada licencję hodowlaną.
2. Licencję hodowlaną stałą kotka uzyskuje na wystawie organizowanej przez
członka FIFe, jeżeli minimum dwa razy otrzyma ocenę doskonałą w klasie
otwartej.
3. Licencję hodowlaną tymczasową (2-letnią) kotka uzyskuje na wystawie
organizowanej przez członka FIFe, jeżeli otrzyma ocenę doskonałą w klasie
otwartej.
4. Jednorazowe pozwolenie na krycie kotka uzyskuje po wystawieniu jej na
wystawie organizowanej przez członka FIFe, jeżeli otrzyma ocenę doskonałą
w klasie młodzieży 6-10 (11).
5. Licencję wydaje Komisja Hodowlana LKKR na wniosek właściciela kotki po
przedłożeniu ocen sędziowskich z wystaw organizowanych przez członków
FIFe
6. Kotka hodowlana nie może być pokryta przez innego reproduktora przed
upływem 3 tygodni od poprzedniego pokrycia.
§ 15
1. W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczona kotka,
która nie spełnia wymogów zawartych w § 14.
2. Wniosek wraz z opinią Komisji Hodowlanej LKKR rozpatruje
Przewodniczący Komisji Hodowlanej LKKR.
§ 16
Kotka dorosła jest przerejestrowana do innej organizacji zrzeszającej
hodowców kotów jako kotka hodowlana, po przekazaniu dokumentów
potwierdzających posiadanie licencji. Cała dokumentacja kotki wraz z
dokumentacją dotyczącą potomstwa musi być przekazana do nowej
organizacji.
§ 17
W przypadkach, jeżeli właściciel kotki hodowlanej narusza obowiązki
hodowcy zawarte w rozdziale II, na wniosek Komisji Hodowlanej LKKR może
zostać on ukarany przez Sąd Koleżeński LKKR. Od tej decyzji przysługuje
właścicielowi kotki prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie
14 dni.

ROZDZIAŁ IV
OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA KOCURA
§ 18
Właściciel kocura zobowiązany jest do:
1. Utrzymania kocura w odpowiedniej kondycji.
2. Stworzenia kocurowi odpowiednich warunków bytowania zgodnie z § 5.
3. Udostępnienia kocura wyłącznie do krycia kotek skierowanych pisemnie
przez właściwe Władze organizacji felinologicznych.
4. Przed dopuszczeniem do pierwszego krycia uzyskania od lekarza
weterynarii i przedstawienia Komisji Hodowlanej LKKR zaświadczenia
stwierdzającego, że oba jądra kocura są normalne i zstąpiły do worka
mosznowego.
5. Podstemplowania dokumentu miotu w części dotyczącej kocura w LKKR
6. Przedstawienia kocura do przeglądu na żądanie Komisji Hodowlanej.
7. Przekazania właścicielowi kotki kserokopii rodowodu kocura wraz z
podstemplowanym dokumentem miotu.
8. Stosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ V
KOCURY HODOWLANE
§ 19
1. Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesięcy życia,
jest zarejestrowany w LKKR i posiada licencję hodowlaną.
2. Właściciel kocura przedstawi zaświadczenie od lekarza weterynarii
stwierdzające, że oba jądra kocura są normalne i zstąpiły do worka
mosznowego.
3. Licencję hodowlaną stałą, kocur uzyskuje na wystawie organizowanej
przez członka FIFe, jeżeli trzy razy otrzyma ocenę doskonałą w klasie
otwartej.
4. Licencję hodowlaną tymczasową (2-letnią), kocur uzyskuje na wystawie
organizowanej przez członka FIFe, jeżeli otrzyma jeden raz ocenę doskonałą
w klasie otwartej.
5. Licencję wydaje Komisja Hodowlana LKKR, na wniosek właściciel kocura
po przedłożeniu ocen sędziowskich z wystaw organizowanych przez członków
FIFe.
§ 20
Kocur dorosły jest przerejestrowany do innej organizacji zrzeszającej
hodowców jako kocur hodowlany, po przekazaniu dokumentów
potwierdzających posiadanie licencji. Cała dokumentacja kocura musi być
przekazana do nowej organizacji.
§ 21
W przypadkach, jeżeli właściciel kocura:
1. Udostępnił go do krycia kotki zarejestrowanej w LKKR, a nie posiadającej
licencji hodowlanej (jeśli taka jest wymagana).
2. Udostępnił go do krycia kotki bez skierowania do krycia z organizacji
macierzystej kotki
3. Udostępnił kocura do krycia kotki nie zarejestrowanej w żadnej organizacji
felinologicznej na wniosek Komisji Hodowlanej LKKR może zostać ukarany
przez Sąd Koleżeński LKKR. Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kocura
prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KOMISJI HODOWLANEJ LKKR
§ 22
Obowiązki:
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 FIFe oraz niniejszym regulaminie hodowlanym.
3. Dokonywanie przeglądów hodowlanych miotów oraz innych przeglądów
hodowlanych.
Uprawnienia:
1. Komisja Hodowlana LKKR skreśla kotkę z listy kotek hodowlanych, jeśli
kotka hodowlana wymagała cesarskiego cięcia podczas więcej niż jednego
porodu.
2. Komisja Hodowlana LKKR może skreślić kotkę z listy kotek hodowlanych,
jeżeli potomstwo kotki po trzech różnych kocurach wykazuje niepożądane
wady dyskwalifikujące (wady genetyczne i eksterierowe).
3. Komisja Hodowlana LKKR może okresowo zawiesić działalność hodowli w
przypadkach, jeżeli:
a) Komisja Hodowlana z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości
sprawdzenia potomstwa kotki hodowlanej lub nie otrzymała stosownego
oświadczenia lekarza weterynarii § 13 pkt 10
b) po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanego kota,
hodowca nie zastosuje się do tego wymogu
Od decyzji zawartej w pkt 3 przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania
się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni.
4. Komisja Hodowlanej LKKR może skreślić kocura z listy kocurów
hodowlanych, jeżeli:
a) jego potomstwo po trzech różnych kotkach hodowlanych wykazuje wady
dyskwalifikujące (wady genetyczne i eksterierowe).
Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje hodowcy prawo odwołania do
Przewodniczącego Komisji Hodowlanej w terminie 14 dni.
ROZDZIAŁ VII
KSIĘGI RODOWODOWE
§ 23
1. Zarząd Felis Polonia prowadzi następującą dokumentację rodowodową:
Jedną Polską Księgę Rodowodową LO/PKR
Jedną Polską Księgę Eksperymentalną RIEX/PKEx
2. Do Księgi Głównej LO/PKR wpisuje się koty, których co najmniej trzy
pokolenia (generacje) wg FIFe są czysto rasowo i zapisane w LO/PKR.
3. Do Księgi Eksperymentalnej RIEX/PKEx wpisuje się koty, które pochodzą
z krzyżówek ras lub nie spełniają warunków Księgi Głównej LO/PKR.
4. Na wystawie w klasie nowicjatu mogą występować koty z wcześniejszą
pozytywną opinią właściwych Komisji Hodowlanych, o ile dla danej rasy nie
jest zamknięty nowicjat przez władze FIFe lub władze Felis Polonia. W klasie
nowicjatu kot może występować tylko raz.

5. Przenoszenie potomstwa zwierząt zapisanych w RIEX/PKEx do LO/PKR
następuje automatycznie po spełnieniu warunków wymaganych przez
LO/PKR.
6. Przy przyjęciu kota pochodzącego z importu z klubu członka FIFe musi
być respektowany jego oryginalny rodowód. Zarząd Felis Polonia ma prawo
importowanego kota przenieść z RIEX/PKEx do LO/PKR i odwrotnie. Każdy
importowany kot musi posiadać transfer.
7. Przyjęcie rodowodów kotów pochodzących z klubów nie będących
członkami FIFe.
Rodowody te mogą zostać uznane (przepisane). Tytuły wpisywanych kotów są
przenoszone wraz z dopisaną nazwą klubu lub związku, w którym tytuły te
zostały uzyskane np. CH WCF, jednak tytuły te nie są uznawane przez FIFe,
natomiast tytuły ich przodków zostają przeniesione wg oryginalnego
rodowodu.
Dopuszcza się uzupełnienia tytułów po przedstawieniu odpowiednich
dokumentów. Każdy kot powinien posiadać transfer.
8. Koty stanowiące rezultat skrzyżowań dwóch ras, zgodnie z art. 1 Zasad
Rejestracji FIFe, będą ewidencjonowane w rejestrze RIEX/PKEx, pod
warunkiem, że Przewodniczący Komisji Hodowlanej LKKR i Komisja
Hodowlana Felis Polonia udzielą zgody na takie skrzyżowanie.
Takie koty będą rejestrowane jako:
XLH – potomstwo długowłose XSH – potomstwo krótkowłose
Następnie takie koty mogą zostać przerejestrowane do uznawanej rasy po
spełnieniu następujących wymogów:
a) na wniosek Przewodniczącego Komisji Hodowlanej zostaną wystawione w
klasie nowicjatu w wieku, co najmniej 10 miesięcy, na międzynarodowej
wystawie kotów rasowych organizowanej przez członka FIFe.
b) zostaną ocenione przez dwóch międzynarodowych sędziów.
c) od obu sędziów otrzymają ocenę doskonałą
4. Koty nieznanego pochodzenia mogą być zarejestrowane w rejestrze
RIEX/PKEx na wniosek Przewodniczącego Komisji. Hodowlanej LKKR, który
wyrazi na to zgodę. Koty te muszą spełnić warunki jak dla kotów
stanowiących rezultat skrzyżowań dwóch ras.
5. Rejestracja kota w LO/PKR lub w RIEX/PKEx musi być przeprowadzona w
systemie EMS-CODE zgodnie z zasadami genetyki.
11. Kot, którego fenotyp różni się od genotypu, musi być przeniesiony
zgodnie z genotypem po jego ustaleniu dzięki genetyce rodziców i potomstwu.
12. Kot może brać udział w wystawach w swoim fenotypie, jeżeli różni się on
od jego genotypu. W takich przypadkach w rodowodzie trzeba podać nie tylko
znany genotyp, ale nawet fenotyp kota. Fenotyp musi zgadzać się z opisem
EMS i musi być podany w nawiasach.
13. Jeżeli kot uzyskał tytuł w niewłaściwej klasie, wówczas traci tytuł w
trakcie przenoszenia go do właściwej klasy.
14. Jeżeli kot uzyska tytuł w innej niż po zmianie odmiany barwnej wówczas
traci tytuł po przeniesieniu go do właściwej (nowej) odmiany barwnej.
15. Uznanie nowego wariantu barwnego w ramach rasy:
Aby uzyskać nową odmianę barwną uznawanej rasy przez FIFe, muszą być
spełnione następujące warunki:
a) wystawienie 15 różnych kotów tej odmiany w wieku od 6 miesięcy b) pokaz
musi się odbyć w czasie jednej lub dwóch wystaw międzynarodowych, w
obecności większości
członków komisji sędziowskiej i LO.
d) jeżeli prezentacja ma się odbyć na dwóch różnych wystawach, musi to
mieć miejsce w przeciągu 6 miesięcy.
16. Uznanie nowej rasy.
Aby uznać nową rasę, tzn. rasę nie uznawaną przez FIFe, muszą być
spełnione następujące warunki:

a) wystawienie na wystawie 3 różnych kotów z 5 kolejnych pokoleń rasy,
która ma być uznana.
b) dodatkowo wystawienie 15 różnych kotów z 3 różnych pokoleń tej samej
rasy, która ma być uznana.
c) prezentacja musi odbyć się na jednej lub dwóch międzynarodowych
wystawach kotów w obecności większości komisji sędziowskiej.
d) jeżeli prezentacja ma się odbyć na dwóch różnych wystawach, musi to
mieć miejsce w przeciągu 6 miesięcy.
Aby uznać rasę, która wcześniej została uznana przez inną dużą organizację,
po dokonaniu oficjalnej rejestracji minimum 3 kotów z 5 kolejnych pokoleń
danej rasy lub rasy siostrzanej, wystawienie 15 kotów z minimum 3 różnych
pokoleń nie będzie konieczne przed uznaniem takiej rasy przez FIFe.
§ 24
1. Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje
wyciąg z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli tzw. Rodowód.
2. Rodowody kotów wpisanych do Polskich Ksiąg Rodowodowych są ważne
we wszystkich krajach, których organizacje felinologiczne należą do FIFe.
ROZDZIAŁ VIII
PRZYDOMKI HODOWLANE
§ 25
1. Właściciel hodowli powinien ubiegać się o przydomek hodowlany FIFe za
pośrednictwem LKKR, a następnie ZG Felis Polonia.
2. Przydomek ten będzie używany przy nazwach wszystkich kociąt
wyhodowanych przez polskiego hodowcę, bez względu na liczbę ras, jakie
hoduje.
3. 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.
4. Zarząd LKKR przyjmuje i przesyła do Felis Polonia zgłoszenie przydomka.
6. 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).
§ 26
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.
§ 27
1. Nazwa przydomka może zostać przekazana tylko prawowitemu
spadkobiercy, będącemu członkiem FIFE.
2. 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 Felis Polonia o tym, który ze wspólników zatrzyma nazwę hodowli.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 28
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 po właścicielu 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 ½ wartości
kociaka.
W przypadku urodzenia się 1 kociaka właściciel kocura otrzymuje ¼
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.
§ 29
Oryginały dokumentów miotu stanowią dokumentację hodowlaną, na
podstawie, której Zarząd Felis Polonia wydaje rodowody dla potomstwa. Brak
w/w dokumentów wyklucza możliwość wydania rodowodów dla kociąt.
§ 30
Pierwszy miot danej hodowli może zaczynać się na dowolną literę alfabetu i
imiona kociąt z tego samego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę.
Następne mioty danej hodowli winny być zgłaszane zgodnie z porządkiem
alfabetycznym (literę Ł, Ż, Ź, X, Y, można pominąć). Po zakończeniu alfabetu
rozpoczyna się od litery A.
§ 31
Możliwy jest następujący sposób zapisywania imion kociaków w rodowodzie:
1. imię kociaka + nazwa hodowli * PL /PL = symbol Polski/
2. PL*+ nazwa hodowli+ imię kociaka
Wybrany wariant należy zaznaczyć na karcie miotu kociąt.
§ 32
W przypadku odstąpienia kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona na
piśmie w ciągu 1 miesiąca do Zarządu LKKR, którego członkiem jest
odstępujący i zaznaczona w dokumentacji oraz rodowodzie kota. Nowy
właściciel otrzymuje kota wraz z rodowodem i powinien zarejestrować go na
własne nazwisko. Zarząd LKKR powiadamia o tym fakcie Zarząd Felis
Polonia w ciągu 14 dni.

§ 33
Właściciel kota jest zobowiązany zawiadomić o jego zgonie w ciągu 1
miesiąca LKKR, którego jest członkiem i przedstawić rodowód, w którym
Zarząd LKKR-u odnotowuje ten fakt. Następnie powiadomiony Zarząd Felis
Polonia odnotowuje to zdarzenie w odpowiedniej Księdze Rodowodowej.
§ 34
W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest
bezzwłocznie zawiadomić o stracie LKKR, Zarząd Felis Polonia unieważnia
zaginiony dokument i wydaje właścicielowi duplikat rodowodu.
§ 35
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Hodowlanej lub
Zarząd Felis Polonia ma prawo do czynienia wyjątków dotyczących
postanowień niniejszego Regulaminu. O przypadkach takich będą
zawiadamiani członkowie LKKR.
§ 36
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2012r.
Zarząd Lubelskiego Klubu Kota Rasowego

