
WCF-Master-Ring, WCF-Double Master-Ring 
 

Част E - Организация на WCF-Ring 

E.4.1 - Участие в Master-Ring. 

Котки, които са получили 1-вo и 2-ро място в WCF-Ring, имат право да участват в 
годишния Master-Ring  на WCF. Ако WCF-Ring е разделен според  Д.3.2, само 
победителят (1-во място) на всeки месечен Ring може да участва в Master-Ring. 

E.4.2 Master-Ring се провежда само веднъж годишно за всяка държавата. 

Master-Ring на WCF може да се организира във всяка страна само веднъж годишно по 
време на лицензиранo международно шоу или по време на Световно изложение. 

E.4.3  Заявка за организиране на Master-Ring. 

Разрешението за Master-Ring е се издава от председателя на WCF. 

E.4.4  Представяне на потвърждението за участието изисква: 

Ако котките искат да участват в Master- Ring  WCF, собствениците на котки трябва да 
представят оригиналните документи или копия заверени от Държавният-клуб на WCF, 
която потвърди победата в WCF-Ring.  

E.4.5 - квалификация на съдиите в WCF Master-Ring. 

Само съдии, които притежават разрешение на съдия, за всички категориите котки, 
които участват в Ring, имат правомощия да ръководят Master-Ring. 

E.4.6 - Title WCF-Master. 

Първо и второ място на не-отделени Master-Ring получават титлата "WCF-Master". 

В случай на разделяне, всеки pобедител получава титлата "WCF-Master". 

Това може да бъде вписано в родословието на WCF. 

E.4.7 - Брой награди. 

Максималният брой награди в Master-Ring е 10, независимо от общия брой на 
участниците. Котките се класират по ред на WCF-Ring. Д.3.1 се прилага съответно. 

E.4.8 - раздяла Master-Rings. 

Master-Ring може да бъде отделена за възрастни и котенца. Същите правила като за 
WCF Ring. 

E.4.9 - Split на Master-Ring в случай на възможни повече от 39 котки. 

Ако броят на участниците в Master-Ring е над 39, може да бъде разделен, подобнo на 
WCF-Ring, но броят на участниците във втора част не може да бъде по-малко от 4. В 
този случай най-добрите котки сe избрат, подобни на WCF- Ring. Д.3.2 се прилага 
съответно. 



E.5 - WCF-Double Master-Ring. 

E.5.1 – Участие в Double Master-Ring. 

Котки, които са получили 1-во и 2-ро място в WCF Master-Ring, имат право да участват 
в годишен Double-Master-Ring на WCF. Ако WCF-Master-Ring е разделен според Д.3.2, 
само победителят (1-во място) на всеки месечен Ring може да участва в Master-Ring. 

Други правила, аналогични на WCF Master-Ring. 


