
MEDNARODNA RAZSTAVA MAČK 
Celje, 6. in 7. oktober 2018 (2 certifikata) 

Celjski sejem, Dvorana E, Dečkova 1, SI-3000 Celje 
 
Potrjeni sodniki (možne so spremembe): 
Jurgita Gustaitiene (LT) 1,2,3,4 
Yan Roca Folch (FR) 1,2,3,4 
Joëlle Monney Pillonel (CH) 1,2,3,4c 
Pia Nyman (FI) 1b,2,3,4 
Petra Dimić (HR) 1,2 
 
Program razstave  
8.00-9.00 Prihod in vet. pregled 
9.45 Kontrola barve 
10.00-14.30 Ocenjevanje mačk 
16.00 Posebno tekmovanje in Best in Show 
19.00 Predviden zaključek razstave (V nedeljo ob 18.00) 
 
SOBOTA:  Posebno tekmovanje: Izbor najlepšega legla 
NEDELJA:  Posebno tekmovanje: Najlepši mačji pari 
OBA DNEVA:  Best of best mladiči, nevtri in odrasli 

Najlepša mačka po izboru obiskovalcev 
  

ROK PRIJAVE: 27. september 2018.  Velja tudi za odpoved prijave. 
Prijavnine/Registration fees 1 dan/day 2 dneva/days 

Ena mačka/One cat (razredi/classes 1-12) 30 € 50 € 

Dve ali več mačk/Two or more cats (razredi/classes 1-12) 25 €  
za mačko/per cat 

40 €  
za mačko/per cat 

Leglo v dvojni kletki (vsaj 3 mladiči v razredu 12) 
Litter in double cage (at least 3 kittens in class 12) 

50 € 80 € 

Domača mačka/House cat (razred/class 14) (HCS, HCL) 15 € 25 € 

Dvojna kletka za 1 mačko/Double cage for 1 cat (odvisno od 
razpoložljivosti kletk/dependent on availability of cages) 

20 €  30 € 

Potrditev barve/Colour determination (Razred/Class 13c) 10 €  
Obvezni katalog/Obligatory Catalogue 5 € 

Naknadne prijave med 27.9. in 30.9. (omejene od razpoložljivosti 
kletk oz. sodnikov)/ Additional registration between 27/9 and 30/9 
(limited by available cages and judges) 

5 € na mačko/per cat 

 
Felinološko društvo Celje - ZFDS 
Banka: Delavska hranilnica Celje 
Koda SWIFT/BIC: HDELSI22 
IBAN: SI56 6100 0001 3689 569 
 
PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
E-mail: info@fdcelje.si 
T: 041 696296 
INFO & SPLETNE PRIJAVE: www.fdcelje.si 
 
VETERINARSKI PREDPISI: 
Vse mačke morajo biti cepljene proti kalici in herpes virusu ter mačji panlevkopeniji. Vse mačke, ki 
potujejo iz držav Evropske unije v Slovenijo, morajo biti cepljene tudi proti steklini. Čas veljavnosti 
posameznega cepljenja zapiše pooblaščeni veterinar v potni list. Mačke morajo biti zdrave, imeti 
elektronski mikročip, imeti pristrižene kremplje, bele mačke pa morajo imeti tudi veterinarsko potrdilo, 
da slišijo. 
 



POSEBNA TEKMOVANJA 
LEGLA – samo v soboto 
Mladiči bodo oba dneva ocenjeni posamezno v razredu 12, v soboto pa še dodatno kot leglo. 
 
PARI – samo v nedeljo 
V posebnem tekmovanju za izbor najlepšega para razstave lahko sodelujeta samec in samica istega 
lastnika iz razredov 1, 3, 5, 7 in 9. Enako velja za izbor najlepšega nevter para iz razredov 2, 4, 6, 8 in 10. 
 
RAZNO 
Razstavljalci razstavljajo na lastno odgovornost. S prijavo se obvežejo, da bodo ravnali po pravilih FIFe 
in ZFDS ter da dovolijo objavo svojih podatkov za potrebe organizacije razstav v Celju (rezultati v 
medijih, vabila in informacije o naslednjih razstavah).  
Svoje mačke sami prinesejo na ocenjevanje razen na BiS. Mačke morajo biti v opremljenih kletkah do 
konca razstave. Ob predčasnem odhodu bodo vsi doseženi rezultati neveljavni. Ne-FIFe razstavljalci so 
dobrodošli in lahko razstavljajo v razredih 9, 10, 11 in 12. 
 
PODELITEV POTRDIL za dosežene nazive mačk članov FD v ZFDS bo v soboto, predvidoma ob 15.30. 
ZFDS bo  prvič podelila tudi kokarde/rozete mačkam, ki so do 31. avgusta dosegle nazive SC in SP. 
 

Kletke: 70x70x70 cm 
Razstavljalce prosimo, da stole prinesejo s seboj. 
Parkiranje pred dvorano je brezplačno. 
Razstava je v neposredni bližini večjih trgovskih centrov, hotelov in gostinskih 
lokalov. 
Mačke bodo razdeljene sodnikom s pomočjo računalniškega programa, kar prispeva 
k pravičnosti tekmovanja.  
 
Prijave za stevarde : E-mail:  tatjana.malgaj@gmail.com 
 
HOTEL EUROPA****  
15% popusta za razstavljalce 
z rezervacijo na kodo: CATSHOW2018  
Krekov trg 4 
T: 00386 3 42 69 000  
info@hotel-europa.si 
http://www.hotel-europa.si 
Pavšal za mačke na sobo: 12 € za 1 noč 
Restavracija a la carte: 10 % popusta za 
razstavljalce  
 

HOTEL CELEIA *** 
15% popusta za razstavljalce 
z rezervacijo na kodo: CATSHOW2018  
Mariborska cesta 3, 3000 Celje 
T:+386 3 4269700 
info@hotel-celeia.si 
https://hotel-celeia.si/ 
Pavšal za mačke na sobo: 12 € za 1 noč 
Restavracija a la carte: 10 % popusta za 
razstavljalce  
 

 

Več informacij na:   
www.fdcelje.si 
 
VLJUDNO VABLJENI! 
 
FD Celje 
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