
    

PODMIENKY SÚŤAŽE NÁRODNÝ VÍŤAZ 2019  

 
1. Súťaž vyhlasuje Federácia Felis Slovakia (ďalej FFS) so sídlom Karpatská 18, 

Bratislava, IČO: 457 477 41.  
Súťaž sa začína 1.1. 2019 a končí 31.12.2019. Platnosť súťažných podmienok je 

ohraničená rovnakým obdobím. 

2. Do súťaže budú zaradení vystavovatelia a ich mačky, ktorí spĺňajú súčasne 
všetky nasledovné podmienky:  
      

    1. vlastník zvieraťa je platným individuálnym členom FFS, ktorá je národným 
členom Fédération Internationale Féline (ďalej FIFe), 

 
     2. do hodnotenia sa zarátajú len tie výsledky slovenských FIFe výstav , ktorých 
sa zvieratá, v jeho vlastníctve, zúčastnili v čase jeho individuálneho členstva FFS, 

  
      3. do hodnotenia sa zarátajú len tie zvieratá, ktoré v čase výstavy boli v jeho 
osobnom vlastníctve, na základe evidencie Plemennej knihy FFS (ďalej PK FFS) 
a posledné (aktuálne) registračné číslo pridelila Slovenská plemenná kniha 
mačiek FFS, alebo Slovenská plemenná kniha SZCH. 
 

3. Počet zapojených mačiek jedného chovateľa nie je obmedzený.  
 

4. Účasť zvierat a ich majiteľov v súťaži je bezplatná. Oprávnenosť výhry 
súťažiaceho je viazaná len na splnenie podmienok uvedených v týchto 
pravidlách. Na výhru nie je právny nárok. 

5. V prípade porušenia pravidiel súťaže môže byť mačka alebo chovateľ zo 
súťaže úplne vylúčený. 
 
6. Priebežné výsledky súťaže budú automaticky zverejnené na web stránke podľa 
výsledkov z jednotlivých medzinárodných výstav konaných na Slovensku. Nie je 
potrebné aby vlastníci mačiek posielali žiadosť do tejto súťaže.  

7. Tituly Národného víťaza za daný rok budú udelené mačkám s najvyšším 
počtom bodov, a to bez ohľadu na súťažnú kategóriu, plemeno, EMS kód 



a pohlavie. 
 

8. V danom roku bude udelených 10 titulov Národného víťaza. FFS si vyhradzuje 
právo udeliť menší počet titulov, ak zisk hodnotených zvierat bude menší ako 70 
bodov. 
 
Bodové hodnotenie výsledkov: 
 

OCENENIE BODOVÉ HODNOTENIE 

   V1 bez titulu a nižšie ocenenia / tr. 1-10 / 0 

   V1, Ex 1 alebo I. / tr. 11,12,14 /  
   titul od CAC / CAP po CACS / CAPS, PH / tr. 1-10 /                   

10 

   V1 / titul + NOM 20 

   V1 / titul + NOM + BIS 30 

9.  V prípade rovnosti bodov prednosť bude mať mačka, ktorá dosiahla ocenenie 
BIS viackrát.  
V prípade rovnosti počtu BIS bude posudzovaný počet NOM a následne počet 
výstav.  
Uprednostnené bude zviera, ktoré dosiahlo toto hodnotenie na menšom počte 
výstav. 
 

10. Za 1. – 10. miesto mačka získa titul Národný víťaz / National Winner (Show 
Rules FIFe – bod 4.17) a majiteľ bude odmenený pohárom so štítkom, kokardou, 
diplomom a vecným darom. FFS si vyhradzuje právo neudeliť prvé miesto, ale 
udeliť dve druhé miesta. 
 

11. Všetkým oceneným zvieratám bude zapísaný titul „NW 19“ do PK FFS a budú 
mať právo ho používať v rámci oficiálnej prezentácie zvieraťa. 
 

12. Výsledky súťaže budú vyhlásené na  spoločenskom podujatí FFS – termín 
a miesto budú v predstihu uverejnené na webe FFS.  
Účastníkom súťaže budú rozposlané oficiálne pozvánky prostredníctvom 
emailových adries.  
Zoznam ocenených zvierat a ich vlastníkov bude zverejnený na oficiálnej webovej 
stránke FFS so súhlasom vlastníka. 


