
Точкова система за Best Cat на WCF 

 
Правилник 

 

Best Cat се организира за възрастни, кастрати, котенца и домашни любимци. Този 
конкурс е отворен само за участниците, които са членове на WCF клуб. Участието 
започва от 1.1. до 31.12. на ясяка година. Окончателните резултати от предходната 
година, ще бъдат публикувани  до 1-ви април на следващата година. Междинните 
резултати ще бъдат публикувани ежемесечно. Гала вечеря ще се организира във 
връзка с WCF-Olympia-изложба най-късно до края на месец март на следващата 
година, където победителите ще получат своите наградите. Никое друго шоу нямя да  
бъде организирано през този уикенд. Участиците ще бъдит наградени  от 1-15 място за 
възрастни, 1-15 място за котенца, 1-10 място за кастрати, 1-10 място за домашни 
любимци. Всеки член на клуб може да кандидатства за тази гала-вечеря и изложба, 
която ще бъде посочена в календара на сайта на WCF. 

 Ако една котка иска да участва в Best Cat, организационният клуба трябва само да 
попълни онлайн формуляр. Ако изложителите искат да участват в този конкурс, те 
трябва да имат доказателство за своето членство в WCF клуб. Не е нужно да се 
изпращат каталози и списъци, защото клубът потвърждава титлата и място в WCF-
Ring, Master- Ring, веднага след като клубът попълни тази онлайн форма. Домашни 
любимци LH и SH се конкурират заедно в този конкурс за най-добър домашен 
любимец. 

Само Top 24 дневни резултати от котки, кастрати и домашни любимци ще бъдат 
преброявани. Само най-добрите 14-дневни резултатите от котета ще бъдат 
преброявани. 

Резултатът е сбор от точки, които една котка е спечелила в традиционното съдийство, 
като участие в WCF-Ring, за поставяне в WCF-п Ring. 

Резултатите на една котка за първите шест месеца на годината трябва да бъдат 
отчетени до 30 септември, други резултати няма да бъдат отбелязани. 

Резултатите от всяка котка от 1 юли до 30 трябва да се докладват до 31 Октомври. В 
противен случай резултатите няма да бъдат отбелязани. 

Резултатите на всяка котка от 1 октомври до 31 декември трябва да се отчетат до 15 
януари на следващата година, в противен случай резултатите няма да бъдат 
отбелязани. 

 

 

 

 



Точки 
10 EX1 

Бебета котенца на възраст 3-6 месеца, котенца на възраст 6-10 месеца 

5 CAC / CAP 

10 CACIB / CAPIB 

15 CAGCIB / CAGPIB 

20 CACE / CAPE 

25 GCACE / GCAPE 

30 CACM / CAPM 

35 EP 

10 Най-добър в категорията 

10 Бестър ветеран 

10 BOB 

5 номинации, BIS 

Котката получава 5 точки за номинация. 

Котката получава още 5 точки, ако спечели BIS. 

25 т. - 1-во място в WCF-Ring / WCF-Master ring. Когато котката участва в WCF-Ring / 
WCF-Master ring - възрастни, кастрати, котенца, котката ще получи 25 точки за 1-во 
място допълнително към точките за участие. 

20 т. - 2-ро място в WCF-Ring / WCF-Master ring. Котката получава 20 точки за 2-ро 
място в WCF-Ring / WCF-Master ring допълнително към точките за участие. 

15 т. - 3-то място в WCF-Ring / WCF-Master ring. Котката получава 15 точки за 3-то 
място в WCF-Ring / WCF-Masterring допълнително към точките за участие. 

1-7 т. 4-ти -10-то място в WCF-Ring / WCF-Master ring. Котката получава 7 точки за 4-то 
място в WCF-Ring / WCF-Master ring. 

Котката получава 6 точки за 5-то място в WCF-Ring / WCF-Master ring. 

Котката получава 5 точки за 6-то място в WCF-Ring / WCF-Master ring. и т.н. в 
допълнение към точките за участие. 

20 т. Участие в WCF-Ring / WCF-Master ring 

Всяка котка участие в WCF-Ring / WCF-Master ring получава 20 точки. 

 

 



Брой 

Класиране в WCF-Ring / WCF-Master ring пропорционално на общия брой на 
участващите котки 

Първите 10 котки, които се класират, ще получат толкова допълнителни точки, колкото 
котки са победени. 

Пример: 

40 котки участват в WCF-Ring. 

1-во място получава 39 точки. 

2-ро място получава 38 точки. 

3-то място получава 37 точки. 

25 т. Най-добър домашен любимец. 

10 т. Номинация домашен любимец 

Котката получава 10 точки за номинация. 

Всеки номиниран за категория домашен любимец ще получат следните точки: * 10 

На специално обозначени изложби, които ще бъдат обявени в шоу календар, котките 
могат да получат бонус точки. 

Пример: 

Изложби в далечни и изолирани места. 

Изложби в така наречените развиващи се райони. 

Бонус точките ще бъдат обявени в шоуто календар. 

Най-добър от породата. Най-добра позиция на котка от всяка порода е най-добър от 
породата. 

За всяка порода съществува като цяло: Най-добър от породата, втори най-добрър от 
породата и трети най-добър от породата. 

Континентален Winner, 

Регионална Winner, 

Национален Winner 

Регионалният победител от всяка континентална площ или страната (когато страната е 
разделена на региони), национален победител ще бъде удостоен с титли 
Континентален победител. 

Моля, обърнете внимание: Регион/континент на собственика на котката се взима за 
тези заглавия. Независимо къде (в кои регион/континент) собственикът показва своята 
котка, всички показващи резултатите на котката му са преброени! 


