
БЕЛЕЖКИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ НА ИЗЛОЖБАТА 

I. Подготвяне на котката 

1. Козината на котката трябва да бъде чиста и в подходяща кондиция. Времето за къпане 

преди изложба се определя в зависимост от деня в който козината придобива добър вид след 

къпане. Дългокосместите котки трябва да се изкъпят непосредствено преди изложбата, в петък. За 

почистване на козината на късокосместите котки може да се използва сух шампоан. Сухото 

почистване се прави също в петък. 

 2. Ноктите на котката трябва да бъдат изрязани. Преди изложба, в сряда-четвъртък трябва 

да се изрежат ноктите на предните и задните лапи. До деня на изложбата отрязаните нокти ще 

успеят да се закръглят и да станат гладки. 

 3. Ушите на котката е необходимо да се почистят в петък. 

 

II. Какво трябва да вземете със себе си на изложбата: 

1. Вашата котка / котки 

2. Ветеринарен паспорт с отбелязани направени ваксинации 

3. Кърпички 

4. Клечки за уши 

5. Капки за очи (ако котката има проблеми) 

6. Гребен за козината 

7. Купичка за вода 

8. Тоалетна за котката 

9. Дезинфектант 

10. Пари за ветеринарен контрол 

11. Пари за заплащане на титулен сертификат и за преминаване на котката в следващ клас : 40 

лв. 

12. Пари за обедна закуска (по желание) 

13. Химикал 

14. Визитки ако развъдник 

III. Вашите действия 

1. Минаване през ветеринарен контрол (от 8:00 до 10:00 ч.) 

2. Преминаване към масата за регистрация на участниците (тя е близо до ветеринарния 

контрол). Регистрирате се и получавате  номер, който съответства на номера на котката в 

каталога. 

3. Заемате клетката с Вашия номер. Всеки участник на изложбата задължително получава на 

разположение един стол. 

4. Сложете котката в клетката. 

5. Откриването на изложбата започва в 10:00 ч. Тогава котката трябва да е на мястото си в 

клетката, а Вие да можете да общувате със зрителите. 

6.  Експертното оценяване започва в 11:00ч. 



ВНИМАНИЕ: В неделя оценяването може да започне по-рано, затова моля, не закъснявайте. 

IV. ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО: 

1. При оценяването, ще бъдете повикани от стюард по микрофона по номер. Затова 

внимателно следете това което се обявява по микрофон. 

2. След като чуете Вашия номер, вземате Вашата котка, заедно с баджа с написания номер и 

се насочете към масата, която се чули по микрофона. 

3. След като експерта оцени котката и Ви направи знак, че сте свободни, вземете Вашата 

котка и я върнете в клетката. 

4. До 19:00 ч. (времето на закриване на изложбата) не трябва да напускате залата. 

5. Финалните конкурси започват по разписание, публикувано на банер-стойките в залата. 

      ВНИМАНИЕ:  

1. За всички възникнали въпроси, се обръщайте към секретариата или администрацията на 

изложбата. 

2. Не оставяйте Вашата котка сама. 

3. Не оставяйте личните си вещи без надзор. 

 


