
Vuoden 2015 ocicat -kilpailu
Ocicat ry järjestää perinteisen vuoden ocicat -kilpailun. Kilpailun luokat ovat: 

 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

Pisteet (pl. veteraaniluokka):
 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 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 •  paras hopeakissa •  paras siitosuros
• paras siitosnaaras •  paras kasvattaja •  paras sohvachampion

• Kaikilta kilpailuun osallistuvilta edellytetään Ocicat ry:n 
jäsenyyttä vuodelta 2015. Jäsenmaksu on oltava mak-
settuna vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteisomis-
tuskissojen tapauksessa vain yhden omistajan jäse-
nyys vaaditaan. Kasvattajasarjassa vaaditaan kaikkien 
kasvattajanimen omistajien jäsenyys.

• Aikuisilla uroksilla ja naarailla sekä kastraattiuroksilla 
ja -naarailla otetaan huomioon 5 parasta kansallista tai 
kansainvälistä näyttelytulosta vuoden 2015 ajalta. Tulok-
sista vähintään kolmen on oltava Suomesta. Aikuisten 
urosten ja naaraiden tuloksiin otetaan huomioon luokis-
sa 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 kansallista tai 
kansainvälistä näyttelytulosta luokasta 11 vuoden 2015 
ajalta. Tuloksista vähintään kahden on oltava Suomesta.

• Pennuilla otetaan huomioon 3 parasta kansallista tai 
kansainvälistä näyttelytulosta luokasta 12 vuoden 2015 
ajalta. Tuloksista vähintään kahden on oltava Suomesta.

• Veteraaneilla otetaan huomioon 3 parasta kotimaan 
veteraaniluokan näyttelytulosta vuoden 2015 ajalta.

• Diluutio- ja hopeakissoilla otetaan huomioon 5 parasta 
kansallista tai kansainvälistä näyttelytulosta vuoden 
2015 ajalta riippumatta siitä, missä luokassa ne on 
saavutettu. Tuloksista vähintään kolmen on oltava 
Suomesta.

• Siitoskissoilla otetaan huomioon kissan 3 eri jälkeläi-
sen paras kansallinen tai kansainvälinen näyttelytulos. 
Tuloksista vähintään kahden on oltava Suomesta. 

• Kasvattajilla otetaan huomioon 5 eri kasvatin paras 
kansallinen tai kansainvälinen näyttelytulos, joista 
vähintään kolmen on oltava Suomesta.

• Parhaan sohvachampionin tittelistä kilpailevia pyyde-
tään lähettämään kissan kuva, tiedot sekä vapaamuotoi-
nen hakemus osoitteeseen vuodenkissa@ocicat.fi. Luok-
kaan saavat osallistua jäsentemme omistamat ocicatit, 
jotka eivät ole käyneet näyttelyissä vuoden 2015 aikana. 
Sohvachampion-luokan voittaja arvotaan vuoden 2015 
ocicatien palkitsemistilaisuudessa!

Kilpailuun osallistuminen 1. – 31.1.2016. Myöhässä 
ilmoitettuja tuloksia ei oteta mukaan kilpailuun.
1)     Jos sinulla on sähköpostiosoite ja pääsy Kissaliiton 
Omakissa-järjestelmään, tarkista, että kissasi tulokset ovat 
oikein Omakissassa (omakissa.kissaliitto.fi). JA
2 a)  Täytä sähköinen ilmoittautumislomake Ocicat ry:n 
kotisivuilla (www.ocicat.fi → Näyttelyt → Vuoden kissat) 
ja lähetä mahdollisten ulkomaisten tulosten sertikopiot 
osoitteeseen vuodenkissa@ocicat.fi TAI
2 b) Tulosta, täytä ja postita paperilomake Osikatti-lehdes-
tä 4/2015 tai Ocicat ry:n www-sivuilta. Liitä mukaan   mah-
dollisten ulkomaisten tulosten sertikopiot. Lähetysosoite: 
Paula Puska, Rajalantie 187, 03250 Ojakkala. 

Kissa voi osallistua yhteen tai useampaan luokkaan. Täytä 
erillinen lomake jokaisesta kissasta ja luokasta. Siitoskis-
sa- ja kasvattajaluokkiin on erillinen lomakkeensa. Myö-
hästyneet ja puutteelliset lomakkeet hylätään. Jos sinulla 
on kysyttävää tai vaikeuksia lomakkeiden täyttämisessä, 
lisätietoja saat s-postilla: vuodenkissa@ocicat.fi .

Tuloslomakkeen on oltava perillä viimeistään 31.1.2016. 

Kilpailuun kannattaa osallistua, vaikka kissalla olisi 
vähemmän kuin 5 tai 3 tulosta vuonna 2015!



Kissan rekisterinimi:*

Kissan EMS-koodi:*

Omistajan nimi:*

Omistajan s-postiosoite tai puhelinnro:*

Vuoden 2015 ocicat
-kilpailun tuloslomake:

• paras aikuinen uros • paras aikuinen naaras • paras kastraattiuros • 
paras kastraattinaaras • paras veteraani • paras diluutio • paras hopea •

Täytä erillinen lomake kullekin kissalle ja kullekin luokalle, johon kissa osallistuu. 
Kasvattaja- ja siitosluokat ilmoitetaan omalla lomakkeellaan.

aikuinen uros (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla)

aikuinen naaras (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla) 

kastraattiuros (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla) 

kastraattinaaras (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla) 

nuori / lk. 11 (3 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 1 ulkomailta) 

pentu / lk. 12 (3 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 1 ulkomailta) 

diluutiokissa (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla) 

hopeakissa (5 varsinaista + 2 varatulosta, joista korkeintaan 2 ulkomailla)

veteraani (3 tulosta kotimaisista näyttelystä)

Luokka:

Varsinaiset tulokset:

Varatulokset:

näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

Täyttämisen jälkeen: lähetä postitse osoitteeseen Paula Puska, Rajalantie 187, 03250 Ojakkala.  Liitä mukaan   
mahdollisten ulkomaisten tulosten sertikopiot. Huom. Sähköinen ilmoittautuminen kilpailuun on Ocicat ry:n 
kotisivuilla (www.ocicat.fi → Näyttelyt → Vuoden kissat) 1.–31.1.2016. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä serti-
kopiot osoitteeseen vuodenkissa@ocicat.fi.



näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

Kissan rekisterinimi / kasvattajanimi:*

Kissan EMS-koodi:

Omistajan nimi:*

Omistajan s-postiosoite tai puhelinnro:*

Vuoden 2015 ocicat
-kilpailun tuloslomake:

• paras siitosuros • paras siitosnaaras • paras kasvattaja •

Täytä erillinen lomake kullekin kissalle tai kasvattajalle 
ja kullekin luokalle, johon kissa osallistuu. 

kasvattaja (paras tulos 5 eri kasvatilta)

siitosuros (paras tulos 3 eri jälkeläiseltä) 

siitosnaaras (paras tulos 3 eri jälkeläiseltä) 

Luokka:

Tulokset:

1)   kissan nimi: 
näyttelyn paikka näyttelyn aika tulos pisteet lisäpisteet

2)   kissan nimi: 

3)   kissan nimi: 

4)   kissan nimi: 

5)   kissan nimi: 

Täyttämisen jälkeen: lähetä postitse osoitteeseen Paula Puska, Rajalantie 187, 03250 Ojakkala.  Liitä mukaan   
mahdollisten ulkomaisten tulosten sertikopiot. Huom. Sähköinen ilmoittautuminen kilpailuun on Ocicat ry:n 
kotisivuilla (www.ocicat.fi → Näyttelyt → Vuoden kissat) 1.–31.1.2016. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä serti-
kopiot osoitteeseen vuodenkissa@ocicat.fi.


