
Class 1  World Champion (Световен Шампион) - P.H. 

В този клас, котките се състезават за титлата „Best Variety“  и/или  „Best in Show”. Те могат да 

получат „Почетен приз” (Prize of Honour) 

P.H.: Prix d'Honneur (Prize of Honour), Почетен приз 

 

Class 2  World Premier (Световен Премиер) - P.H. 

В този клас, котките се състезават за титлата „Best Variety Alter“ и/или  „Best in Show Alter”.  Те 

могат да получат Prize of Honour (Почетен приз) 

 

Class 3  GR. European Champion (Голям Европейски Шампион) респ. GR. Continental Champion 

(Голям Континентален Шампион) - CACM 

В този клас, котките се състезават за титлата „World Champion (Световен Шампион)“. Те трябва 

да получат CACM в 3 международни изложби в 3 различни държави от трима различни съдии, 

като една от държавите трябва да бъде в различен континент. 

Те трябва да получат 98 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show“. 

GR.: Grand  

 

Class 4  GR. European Premier (Голям Европейски Премиер) resp. GR. Continental Premie (Голям 

Континентален Премиер) – CAPM 

В този клас, котките се състезават за титлата „World Premier (Световен Премиер)“. Те трябва да 

получат CAPM в 3 международни изложби в 3 различни държави от трима различни съдии, 

като една от държавите трябва да бъде в различен континент. 

Те трябва да получат 98 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show Alter “. 

GR.: Grand 

 

 

 



 

Class 5  European Champion (Европейски Шампион) resp. Continental Champion (Континентален 

Шампион) – GCACE 

В този клас, котките се състезават за титлата „GR. European Champion (Голям Европейски 

Шампион)“ resp. „GR. Continental Champion (Голям Контитентален Шампион)“. Те трябва да 

получат GCACE в 3 международни изложби на WCF в 3 различни държави от трима различни 

съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show “. 

 

Class 6  European Premier (Европейски Премиер) респ. Continental Premier (Континентален 

Премиер) – GCAPE 

В този клас, котките се състезават за титлата „GR. European Premier (Голям Европейски 

Премиер)“ resp. „GR. Continental Premier (Голям Контитентален Шампион)“.  Те трябва да 

получат GCAPE в 3 международни изложби на WCF в 3 различни държави от трима различни 

съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show Alter “. 

 

Class 7  Grand Int. Champion (Голям Международен Шампион) – CACE 

В този клас, котките се състезават за титлата „European Champion (Европейски Шампион)“ resp. 

„Continental Champion (Контитентален Шампион)“. Те трябва да получат CACE в 3 

международни изложби на WCF в 3 различни държави от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show “. 

Int.: International 

 

Class 8  Grand Int. Premier (Голям Межународен Премиер) – CAPE 



В този клас, котките се състезават за титлата „European Premier (Европейски Премиер)“ resp. 

„Continental Premier (Континентален Премиер)“.  Те трябва да получат CAPE в 3 международни 

изложби на WCF в 3 различни държави от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show  Alter “. 

Int.: International 

 

Class 9  Int. Champion (Международен Шампион) – CAGCIB 

В този клас, котките се състезават за титлата „Grand International Champion (Голям 

Международен Шампион)“. Те трябва да получат CAGCIB в 3 международни изложби на WCF в 

2 различни държави от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show  “. 

Int.: International 

 

Class 10   Int. Premier (Международен Премиер) – CACPIB 

В този клас, котките се състезават за титлата „Grand International Premier (Голям Международен 

Премиер)“.  Те трябва да получат CAGPIB в 3 международни изложби на WCF в 2 различни 

държави от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 97 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show Alter “. 

Int.: International 

 

Class 11   Champion-class (Клас Шампион) – CACIB 

В този клас, котките се състезават за титлата „International Champion (Международен 

Шампион)“.  Те трябва да получат CACIB в 3 международни изложби на WCF в 2 различни 

държави от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 95 точки, съгласно стандарта. 



Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show “. 

 

 

Class 12    Premier-class (Клас Премиер) - CAPIB 

В този клас, котките се състезават за титлата „International Premier (Международен Премиер)“. 

Те трябва да получат CAPIB в 3 международни изложби на WCF в 2 различни държави от трима 

различни съдии. 

Те трябва да получат 95 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show Alter “. 

 

Class 13    Open class (starting with 10 months) (Отворен клас /започващ от 10 мес./) – CAC 

В този клас, котките се състезават за титлата „Champion (Шампион)“. Те трябва да получат CAC в 

3 международни или национални изложби на WCF от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 93 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety” и/или  „Best in Show “. 

 

Class 14  Neuter class (starting with 10 months) (Клас Кастрати /започващ от 10 мес./) – CAP 

В този клас, котките се състезават за титлата „Premier (Премиер)“. Те трябва да получат CAP в 3 

международни или национални изложби на WCF от трима различни съдии. 

Те трябва да получат 93 точки, съгласно стандарта. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Alter” и/или  „Best in Show Alter “. 

 

Class 15   Kitten 6 - 10 months (Котенца от 6 до 10 месеца) 

Котките в този клас не трябва да бъдат по-малки от 6 месеца на първия ден от изложбата и не 

по-големи от 10 месеца. Те трябва да бъдат регистрирани в LO или RIEX регистър на клуба. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 



Те се състезават също за титлата „Best Variety Kitten 6 – 10 months“ и/или  „Best in Show Kitten 6 

– 10 months“. 

 

Class 16   Kitten 3 - 6 months (Котенца от 3 до 6 месеца) 

Тук важат същите правила като за котенца от 6  до 10 месеца, но котките трябва да бъдат на 

възраст от 3 до 6 месеца. 

 

Class 16a    Babies ( Бебета от 10 седмици до 3 месеца) 

Тук важат същите правила като за котенца от 6  до 10 месеца, но котките трябва да бъдат на 

възраст от 10 седмици до 3 месеца. 

 

Class 17   Novices (Начинаещи) 

В този клас могат да бъдат котки не по-малки от 6 месеца в собствената си организация, под 

надзора на Националния комитет за развъждане. Съдията трябва да бъде информиран за 

причината, за която котката е поставена в този клас. Една котка може да бъде в клас 

Начинаещи само един път. Изискват се подписите на двама съдии. 

Котките трябва да получат „Отличен “  за да бъдат регистрирани.  

 

Class 18    Colour determination class (determination class) (Клас определяне на цвета) 

Котенца не по-малки от 3 месеца могат да участват за определяне на техния цвят. Те могат да 

получат оценка без класификация. 

Class 19    Household pet (Домашни любимци) 

В този клас могат да участват кастрирани котки, които не отговарят на порода, съгласно техния 

фенотип. 

Те са могат да бъдат номинирани за “Best Household Pet of the Show”. 

Class 20   Litter class (Клас котило: от 10 седмици до 3 месеца)  

Котилото трябва да бъде оценено съгласно стандартите на съответната порода и съгласно 

нейното развитие. Колкото по-добри белези има в котилото, толкова по-добро е самото 

котило. Котките в този клас не трябва да бъдат по-малки от 10 седмици в първия ден от 

изложбата и не по-голи от 3 месеца. 

Те могат също да бъдат номинирани за “Best in Show Litter”.  

 



Class 21   Veteran class (Клас Ветерани) 

В този клас могат да бъдат изложени само котки с родословие, на възраст над 8 години. Те 

получават оценка “ Отличен”. 

Те не могат да получат по-малко от 95 точки. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety Veteran” и/или  „Best in Show Veteran “. 

 

Class 22  Provisionally recognized breeds (Временно признати породи) 

В този клас участват всички временно признати породи с признат цвят, с временно признат 

цвят и с непризнат цвят. Те получават оценка “ Отличен”, но не получават никакъв сертификат 

за титла. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety provisionally recognized breed” и/или  „Best in 

Show provisionally recognized breed “. 

 

Class 22b  Provisionally recognized colours to recognized breeds (Временно признати цветове на 

признати породи) 

В този клас участват всички предварително признати цветове за признати породи.  Те 

получават оценка  " Отличен ", но не получават никакъв сертификат за титла. 

Котките са разделени по порода, цвят и пол. 

Те се състезават също за титлата “Best Variety provisionally recognized colour”, но не участват в 

Best in Show. 

Class 23   Breeds in the process of recognition (Породи в процес на признаване) 

В този клас участват всички породи и разновидности цветове, които са все още в процес на 

признаване. Те могат да получат оценка "Отличен", но не получават сертификат за титла. 

Котките са класифицирани  отделно по порода, цвят и пол. Те не участват за "Best in Show". 

Class 24   Exhibit only  

В този клас участват всички котки, които не участват в състезанието. 

 


