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§ 1. Årets Katt – alle konkurranser
1.1 Begrensninger
Bare NRR-registrerte katter og utstillere som er medlem av en klubb tilsluttet NRR kan delta 1.

1.2 Deltagelses- og konkurransebetingelser
a) Bare norske, ordinære internasjonale FIFe-utstillinger teller med i konkurransen.
b) Katten tilhører en godkjent fargevariant innenfor en godkjent rase, og omfattes av de
titler/kvalifikasjoner som gir grunnpoeng, eller katten er en huskatt.
c) Katten må ha deltatt på et bestemt minste antall utstillinger for å komme med på den
endelige resultatlisten. Krav til minimumsantall utstillinger er oppgitt under den enkelte
konkurransegruppe.
d) I alle konkurranser gjelder at en katt bare får poeng ut fra sitt beste resultat 2 på en
utstilling.
- Grunnpoengene følger tabellen som gjelder den enkelte konkurranse.
- Tilleggspoengene tildeles ut fra kattene i kategorien som beskrevet under den enkelte
konkurranse.
e) Alle resultatene gir grunnpoeng etter vedtatte tabeller. Se under hver konkurranse.
f) Prinsippene i § 2.3 nedenfor gjelder ved poenglikhet i alle konkurransene.
g) Den katt som har høyest poengsum etter de nødvendige tellende resultater, kåres til ÅretsKatt-vinner i den enkelte konkurranse. Se prinsippene under §§ 2.3 og 2.4 nedenfor.

§ 2. Poengsystemet i NRRs dataprogram i klassene 1-12 3. Utregning.
2.1

Grunnpoeng

Resultat
BEST IN SHOW (BIS)
NOMINERT (NOM)
BEST I VARIANT (BIV)
Voksen, ungdyr, kastrat
Kl. 1-2: HP
Kl. 3-4: CACS/CAPS
Kl. 5-6: CAGCIB/CAGPIB
Kl. 7-8: CACIB/CAPIB
Kl. 9-10: CAC/CAP
EXCELLENT 1 (Ex. 1)
Alle øvrige Excellent
(Ex. 2 Ex. 3, Ex. 4, Ex.)
MEGET GOD
1

Poeng
130
110
100
97
97
96
95
93
90
88
76

Dette er utgangspunktet for alle konkurransene nevnt i dette dokument. Merk noen presiserte særkrav for Årets Nordnorske
Katt.
2 En katt som blir BIS få da maksimum 130 poeng (den får ikke for sertifikat, BIV og NOM i tillegg.)
3 Veteraner (7 år og eldre) og huskatter har egne poengtabeller. Se nedenfor.
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GOD
KIB/Diskv. (Kan ikke
bedømmes/diskvalifisert)

2.2

61
0

Tilleggspoeng

Tilleggspoeng tildeles NOM og BIS beregnet som et prosenttillegg på 1% – én % – i alle
konkurranser på grunnlag av det totale antall bedømte katter på utstillingen etter følgende
prinsipper:
a) innenfor den kategorien der katten konkurrerer, oppdelt i hann og hunn i de resp.
klassene for voksne og kastrater. NOM/BIS hanner får poeng for hannene som er bedømt,
og NOM/BIS hunner får poeng for hunner som er bedømt.
b) samlet i hver kategori for ungdyr og kattunger. NOM/BIS ungdyr resp. NOM/BIS
kattunger får poeng for katter som er bedømt i deres resp. klasser på tvers av kjønn.

2.3

Konkurranseavgjørelse
a) Hvis det ikke oppstår poenglikhet, har den katt vunnet som har den
høyeste poengsum etter fem (voksne), henholdsvis tre (ungdyr) utstillinger.
b) Ved poenglikhet avgjør den 6. utstillingen resultatet for voksne, og for ungdyr avgjør den
4. utstillingen den innbyrdes rekkefølgen mellom kattene. Ved fortsatt poenglikhet avgjør
den 7./5., dernest den 8./6 utstillingen osv. - den innbyrdes rekkefølgen.

2.4

Årets Katt i kategoriene 1, 2, 3 og 4

Det konkurreres og tildeles poeng i følgende grupper der voksne og kastrater må ha deltatt minst
5 – fem – ganger med tellende resultater, og ungdyr og kattunger må ha deltatt minst 3 – tre –
ganger med tellende resultater der det lages følgende liste .
-

Årets katt voksen hann
Årets Katt voksen hunn
Årets katt kastrat hann
Årets Katt kastrat hunn
Årets Katt ungdyr/kattunge – samlet

Ved poenglikhet etter 5 resp. 3 utstillingsresultater, avgjøres konkurransen etter prinsippene i § 2.3
ovenfor.
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National Winner

Det kåres deretter én Årets Katt totalt i hver kategori. Den får tittelen National Winner (NW).
(NW Huskatt, se § 5 nedenfor.)
Dette gjøres ved at det beregnes et gjennomsnitt av poengsummen oppnådd etter de tre beste
tellende utstillingsresultatene blant vinnerne innenfor hver kategori.
Katten med den høyeste gjennomsnittssum i sin kategori vinner, og tildeles tittelen National
Winner (NW).
Ved poenglikhet kåres det 2 – to – (eller flere) nasjonale vinnere (NW) innenfor hver kategori (Jrf. UR
4.17 Tillegg for NRR) (GF 2013).

§ 3. Årets Nordnorske Katt
Med Nord-Norge menes fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
Utregningen utføres p.t. manuelt – og ikke i Min Katt – på følgende betingelser:
a) Alle ordinære norske internasjonale utstillinger teller med i konkurransen. (Se § 1.2 a
ovenfor.)
b) Bare katter tilhørende eiere bosatt i Nord-Norge og tilsluttet en nordnorsk klubb på
utstillingsdagen 4, deltar.
c) Årets nordnorske katt kåres på tvers av kategoriene.
d) Den katt vinner som har høyest poengsum etter de 3 – tre – beste utstillingsresultatene.
Hvis ingen katt har tre utstillingsresultater, vinner den som har best resultat basert på to
utstillinger. Ingen katt kan vinne med kun ett utstillingsresultat.
Premieutdeling og æresbevisninger til Årets Nordnorske Katt skal finne sted på én av de nordnorske
utstillingene. Den klubben som har Årets Nordnorske Katt kan, om den ønsker det, arrangere utdelingen.
(GF 2009)

§ 4. Årets Katt Senior og Veteran
4.1

Betingelser
a) Konkurransen omfatter norskeide katter – rasekatter og huskatter – som er 7 – syv – år og
eldre. (Se også § 1.2 b ovenfor.) der følgende oppdeling gjelder:
 Seniorer i kategoriene for katter som har fylt 7 år men er yngre enn 10 år.
 Veteraner i kategoriene for katter som er 10 år og eldre.

4

Disse kriteriene gjelder for alle utstillingsresultater som teller med.
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b) Det anvendes en egen poengtabell (se nedenfor, § 4.2)
c) Katter som er påmeldt i veteranklassen, trenger ikke å være påmeldt i annen klasse på
utstillingen.
d) Katter med minimum 3 – tre – utstillingsresultater på norske, internasjonale utstillinger
deltar i konkurransen.
e) Det kåres én vinner i hver kategori, og én huskattvinner felles for begge hårlag.
f) Den katt vinner som har høyest poengsum når de tre beste resultatene summeres.
g) Ved poenglikhet etter 3 – tre – utstillingsresultater vil resultatet fra den fjerde utstillingen
avgjøre den innbyrdes rekkefølgen. Ved fortsatt poenglikhet avgjør resultatet fra den
femte dernest fra sjette, den syvende utstilling osv den innbyrdes rekkefølgen. Jf.
prinsippene i § 2.3 og henvisningen i § 1.2 ovenfor..

4.2

Poengtabell:
a) Grunnpoeng:

Beste Senior/Veteran
Øvrige nummer 1
Alle nr. 2:
Alle nr. 3:
Alle nr. 4:

25p

20p
15p
10p
5p

b) Tilleggspoeng gis til Beste veteran og øvrige nr. 1 etter følgende prinsipper:
De får tilleggspoeng tilsvarende 1% av totalt bedømte veteraner etter dette mønster:



Seniorene/Veteranene i kategoriene 1, 2, 3 og 4 får tilleggspoeng ut fra antall bedømte seniorer
resp. veteraner i kategorien de tilhører.
Seniorene/Veteranene Huskatt – HCL og HCS samlet – får tilleggspoeng ut fra et samlet antall
bedømte seniorer- resp. veteraner, uavhengig av hårlag (LH/KH).

Vinnerne i veteranklassen skal bli de samme æresbevisninger til del som andre kategorivinnere.

§ 5. Årets Huskatt
Konkurransen er åpen for alle registrerte huskatter i NRR.
Det regnes ut og lages liste over Årets Huskatt langhår og korthår.
Det kåres deretter én Årets Huskatt totalt på tvers av hårlag og uavhengig av kjønn.
De minimum 3 – tre – beste utstillingene teller. (GF 2018)
Grunnpoengtabell for huskatt:
1 BIS
30
1 NOM 20
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15
10
5

Tilleggspoeng gis til Beste huskatt (BIS) og øvrige nr. 1 (NOM) som følger:
De får tilleggspoeng tilsvarende 1% av et samlet antall bedømte huskatter i samme hårlag, uavhengig av
kjønn.
Avgjørelse ved poenglikhet: Som beskrevet i § 2.3 ovenfor.
Årets beste huskatt totalt på tvers av hårlagene får tittelen National Winner (NW) (jf. § 2.5 ovenfor).

§ 6. Årets Avlshann, Årets Avlshunn og Årets Oppdrett
Bare ukastrerte/usteriliserte katter kan delta i avlsklassen – på utstilling og i Årets-Katt-konkurranse. (GF
2005 – jf. NRRs tillegg til UR § 5.6, punkt 2 og 3)
Bare avlskatter og oppdrett i kategoriene 1, 2, 3 og 4 deltar, og da kategorivis. Avlskattene er oppdelt etter
kjønn i avlskonkurransen.
Årets avlskatt: For å delta i konkurransen om Årets Avlskatt Hann resp. Hunn, må avlskatten ha deltatt
på minst 3 – tre – utstillinger i løpet av året. Minimum 3 utstillinger legges til grunn ved poengutregning.
Årets oppdrett: For å delta i konkurransen om Årets Oppdrett, må oppdrettet ha deltatt5 på minst 3 – tre –
utstillinger i løpet av året. Minimum 3 utstillinger legges til grunn ved poengutregning.
Poengtabell: Den samme som ovenfor i § 2 (jf. UR § 5.6 Tillegg for NRR.)
Tilleggspoeng: Det gis ikke tilleggspoeng.
Konkurranseavgjørelse ved poenglikhet etter 3 resultater: Som beskrevet i § 2.3 ovenfor.

§ 7. Generelle regler
Klubbene har ansvar for å sende inn de nødvendige kataloger, kopi av avls-/oppdrettsresultater og korrekt
resultatliste til NRR.
[Tekst utgår]
Årets-Katt-konkurranser er til enhver tid oppdatert i NRRs datasystem. (GF 2017)
For å få en korrekte lister er det eiernes ansvar å påse at titler, eierforhold og klubbtilhørighet etc.
medfører riktighet. (GF 2018)

7.1
5

Premiering av katter og oppdrettere som deltar i konkurransen

Må ha oppfylt deltagerkriteriene i hht. UR § 5.6. Ikke nok å være katalogført.
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Premieutdeling skal arrangeres på en utstilling året etter. Utstillingskomitéen står som teknisk arrangør av
premieutdelinger. (GF 2012)
Etter at det er bestemt på hvilke utstillinger prisene skal deles ut, får eierne av katt nr. 1, nr. 2 og nr. 3 i
konkurransen om Årets beste voksen, ungdyr/kattunge, kastrat, veteran, avlsdyr, oppdrett, huskatt og
nordnorske katt – og Totalvinnerne (National Winner – NW – ) – i de respektive kategoriene tilsendt en
personlig invitasjon til å delta under utdelingen.

Alle disse kattene vil bli premiert med en kokarde. Alle nr. 1 – NW – får en statuett i tillegg. (GF
2012)
Sponsorenes premier vil bli utdelt i henhold til gjeldende sponsoravtale.
 Årets Chinchilla og Årets Abyssiner
vil bli premiert etter egne bestemmelser. Det er NORAK som har overtatt ansvaret for dette
arrangementet. (GF 2018) 6

7.2 Arrangør av Årets-katt-utdeling
Hvis en klubb ønsker et slikt arrangement som nevnt i 7.1 ovenfor, er søknadsperioden fra 31. desember
til 30. oktober året før utdelingen skal finne sted. Om ingen har søkt innen 1. september, vil
Utstillingskomitéen forespørre klubbene.
Utstillingsarrangørene skal holde av plass til de vinnende kattene slik at eiere som ønsker å være med på
utdelingen, skal få muligheten til det.
Utstillingskomitéen eller de som har fått seg delegert oppgaven av komitéen, står for premieutdelingene
under de aktuelle utstillingene. (GF 2020 – sak 22/20)

§ 8. NRRs styre
Problemer som ikke er forutsett i dette reglement avgjøres av NRRs styre.

Klubbene har 21 – tjueen – dagers protestfrist fra NRRs utsendelsesdato av resultatlistene. Det
opplyses om når siste datofrist er. Etter den tid er det ikke mulig å endre årets resultater.

6

NORAK tar i sin helhet ansvar for disse to konkurransene.

