
Vuoden 2013 ocicat
-kilpailu

 tulos pisteet
 BIS 130 + näyttelyn lisäpisteet
 NOM 110 + näyttelyn lisäpisteet
 BIV 100
 CACS, CAPS, HP 97
 CAGCIB, CAGPIB 96
 CACIB, CAPIB 95
 CAC, CAP 93
 EX1 90
 EX 88
 OH/VG 76
 H/G 61

Ocicat ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen vuoden ocicat -kilpailun. Kilpailun luokat ovat seuraavat: 

 tulos pisteet
 BIS 25 + näyttelyn lisäpisteet
 1. paras uros/naaras 20 + näyttelyn lisäpisteet
 2. paras uros/naaras 15
 3. paras uros/naaras 10
 4. paras uros/naaras 10

Pisteet (pl. veteraaniluokka): Pisteet veteraaniluokassa:

 tulos lisäpisteet
 SW 2 lisäpistettä
 WW 3 lisäpistettä 
 Kotimaisiin NOM- ja BIS-tuloksiin lisätään 
näyttelykohtaiset lisäpisteet.

Lisäpisteet:

•	 paras aikuinen uros
•	 paras aikuinen naaras
•	 paras kastraattiuros
•	 paras kastraattinaaras

•	 paras nuori (lk. 11)
•	 paras pentu (lk. 12)
•	 paras veteraani
•	 paras diluutiokissa

•	 Aikuisilla uroksilla ja naarailla sekä kastraattiuroksilla ja -naarailla otetaan huomioon 5 parasta näyttelytulosta 
vuoden 2013 ajalta. Tuloksista vähintään kolmen on oltava Suomesta. Aikuisten urosten ja naaraiden tuloksiin 
otetaan huomioon luokissa 1, 3, 5, 7 ja 9 saavutetut tulokset. Kastraattiurosten ja -naaraiden tuloksiin otetaan 
huomioon luokissa 2, 4, 6, 8 ja 10 saavutetut tulokset.

•	 Nuorilla otetaan huomioon 3 parasta näyttelytulosta luokasta 11 vuoden 2013 ajalta. Tuloksista vähintään 
kahden on oltava Suomesta. 

•	 Pennuilla otetaan huomioon 3 parasta näyttelytulosta luokasta 12 vuoden 2013 ajalta. Tuloksista vähintään 
kahden on oltava Suomesta. 

•	 Veteraaneilla otetaan huomioon 3 parasta kotimaan veteraaniluokan näyttelytulosta vuoden 2013 ajalta.
•	 Diluutio- ja hopeakissoilla otetaan huomioon 5 parasta näyttelytulosta vuoden 2013 ajalta riippumatta siitä, 

missä luokassa ne on saavutettu. Tuloksista vähintään kolmen on oltava Suomesta.
•	 Siitoskissoilla otetaan huomioon kissan 3 eri jälkeläisen paras tulos, ja näistä yhden jälkeläisen on oltava alle 

2-vuotias tuloksen saavuttamisen hetkellä. 
•	 Kasvattajilla otetaan huomioon 5 eri kasvatin paras tulos, ja näistä kahden kasvatin on oltava alle 2-vuotiaita 

tuloksen saavuttamisen hetkellä.

Kilpailuun osallitutaan lähettämällä täytetty lomake ja kopiot mahdollisista ulkomaisista arvosteluseteleistä 
osoitteeseen embrace03@gmail.com tai postitse osoitteeseen Eija Välipirtti, Juuselankatu 24 B 12, 38210 
Sastamala. Lomakkeet löytyvät Osikatti-lehden numerosta 4/2013 sekä Ocicat ry:n www-sivuilta. Kissa voi 
osallistua yhteen tai useampaan luokkaan. Täytä erillinen lomake jokaisesta kissasta ja luokasta. Siitoskissa- ja 
kasvattajaluokkiin on erillinen lomakkeensa. Ulkomaisista näyttelytuloksista lähetetään kopiot arvosteluseteleistä 
kopiot täytetyn tuloslomakkeen ohessa. Myöhästyneet ja puutteelliset lomakkeet hylätään. Jos sinulla on 
kysyttävää tai vaikeuksia lomakkeiden täyttämisessä, lisätietoja antaa Eija Välipirtti, puh. 040 561 2862, s-posti: 
embrace03@gmail.com .

Tuloslomakkeen on oltava perillä viimeistään 10.2.2014. 

Kilpailuun kannattaa osallistua, vaikka kissalla olisi vähemmän kuin 5 tai 3 tulosta vuonna 2013!

•	 paras hopeakissa
•	 paras siitosuros
•	 paras siitosnaaras
•	 paras kasvattaja


