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Organizacija "Cat Fanciers �Association" trenutno priznava sedemintrideset pasem v 
rednem tekmovalnem razredu ter �tiri pasme v razredu "razno"(*)-American Bobtail, 
LaPerm, RagaMuffin in Siberian. 
 
Vsaka pasma ima svoj pasemski standard, ki se dopolnjuje, ko pasma napreduje. Občasno 
lahko posamezni pasemski svet dopolni tudi profil svoje pasme, ki predstavlja njeno 

formalnej�o predstavitev. Profile vseh pasem, ki jih priznava CFA, lahko najdete na spletni strani 
www.cfa.org/breeds.html. 
 

Abyssinian 
American Bobtail* 

American Curl 
American Shorthair 
American Wirehair 

Balinese 
Birman 
Bombay 

British Shorthair 
Burmese 
Chartreux 

Colorpoint Shorthair 
Cornish Rex 
Devon Rex 

Egyptian Mau 
European Burmese 

Exotic 
Havana Brown 

Javanese 
Japanese Bobtail 

Korat 
LaPerm* 

Maine Coon 
Manx 

Norwegian Forest Cat 
Ocicat 

Oriental 
Persian 

RagaMuffin* 
Ragdoll 

Russian Blue 
Scottish Fold 
Selkirk Rex 

Siamese 
Siberian* 
Singapura 

Somali 
Sphynx 

Tonkinese 
Turkish Angora 

Turkish Van

 

FORMAT RAZSTAVE  
 
Mačjo razstavo CFA sestavlja več ločenih, sočasno potekajočih posameznih razstav 
v sodni�kih krogih po vsej razstavni dvorani. Vsako razstavo vodi drug sodnik, ki 
mačke nagrajuje neodvisno od odločitev drugih sodnikov. Tako mačka, ki jo je 
sodnik v Krogu �t. 1 postavil na 1. mesto, morda v Krogu �t. 2 ne bo uvr�čena 
enako visoko.  Posamezni sodni�ki krogi so lahko vsepasemski ali pa specializirani. 
V vsepasemskem krogu za nagrade tekmujejo vse mačke ne glede na dol�ino dlake, 
v specializiranem krogu pa med seboj tekmujejo le mačke iste dol�ine dlake 
oziroma sorodnega tipa. Kartončki na sodni�kih kletkah predstavljajo katalo�ke 
�tevilke mačk. V sodni�kem krogu se ro��nati kartončki uporabljajo za samice, modri pa za samce.   
 
TEKMOVALNI RAZREDI  
*MLADIČI v tem razredu tekmujejo nekastrirani ali kastirani rodovni�ki mladiči v starosti od �tirih do osmih 
mesecev. 
*ODRASLI v tem razredu tekmujejo nekastrirane rodovni�ke mačke, starej�e od osmih mesecev.  
*KASTRATI v tem razredu tekmujejo kastrirane rodovni�ke mačke, starej�e od osmih mesecev.  
*PREHODNI v tem razredu tekmujejo pasme, ki �e nimajo polnopravnega statusa.  
*RAZNO v tem razredu tekmujejo pasme, ki �e niso sprejete v prehodni razred, vendar so sprejete do stopnje, 
ko jih je mo�no registrirati in razstavljati v razredu "razno". 
*VETERANI ta razred je namenjen vsem samcem in samicam, kastriranim ali ne, starej�im od sedmih let, ki 
bi jih sicer bilo mo�no razstavljati v razredu odraslih ali v razredu kastratov.  
*DOMAČE MAČKE v tem razredu lahko tekmujejo vse nepasemske muce in mačke brez rodovnikov. 
Prijavljene mačke morajo imeti vse telesne dele in ne smejo imeti odstranjenih krempljev. Mladiči morajo biti 
starej�i od �tirih mesecev na prvi dan razstave, vse mačke starej�e od osmih mesecev pa morajo biti kastrirane 
oziroma sterilizirane. V razredu domačih mačk lahko tekmujejo tudi rodovni�ke mačke za lastnostim, ki so sicer 
povod za diskvalifikacijo. 
 
 
TRAKOVI IN NAGRADE  
Obiskovalce mačjih razstav pogosto zmedejo trakovi, ki jih podeljujejo sodniki. Pripravili smo vam razlago 
podeljevanje trakov v razredu odraslih in kastratov. V razredu mladičev je postopek enak, le da ne prejmejo 
"traku  zmagovalca" in traku za najbolj�ega �ampiona / premiorja.  
Ko mladič dopolni 8 mesecev starosti, se �teje za odraslega muca in svojo kariero začne v ODPRTEM razredu 
bodisi v razredu odraslih ali kastriranih mačk. Sodnik oceni vse mačke v ODPRTEM razredu v posamezni 
barvni skupini, najprej samce in nato samice. Prvo mesto (moder trak) v odprtem razredu podeli enemu 
samcu in eni samici, lahko pa podeli tudi drugo mesto (rdeč trak) in tretje mesto (rumen trak), odvisno od 



�tevila tekmujočih mačk v odprtem razredu v tej barvni skupini). Prvo mesto v ODPRTEM 
razredu običajno spremlja tudi trak zmagovalca (rdeče/bel/moder trak). Ko mačka prejme 
�est trakov zmagovalca, postane �AMPION. Če tekmuje v odprtem razredu kastratov, dobi 
naziv PREMIOR.  
Ko sodnik oceni vse mačke v ODPRTEM razredu, nadaljuje z ocenjevanjem �AMPIONOV 
(oziroma PREMIORJEV) v isti barvni skupini in podeli prvo, drugo in tretje mesto najbolj�im 
trem samcem in samicam. Nato oceni �e vse tekmujoče VELIKE �AMPIONE (oz. VELIKE 
PREMIORJE) in postopek ponovi. Ko so ocenjene vse mačke v barvni skupini, sodnik podeli 
nagrado najbolj�i v barvi (črn trak) in drugi najbolj�i v barvi (bel trak).  

Ko sodnik oceni vse mačke v posamezni pasmi ali barvni diviziji znotraj pasme, podeli nagrado najbolj�i v 
pasmi ali diviziji (rjav trak) in drugi najbolj�i v pasmi ali diviziji (oran�en trak). Izmed vseh tekmujočih 
�ampionov v posamezni pasmi ali diviziji izbere sodnik tudi najbolj�ega �ampiona (�krlaten trak). Maček, ki 
prejme trak za najbolj�ega �ampiona, za vi�ji naziv veliki �ampion prejme po eno točko za vsakega premaganega 
�ampiona v svoji pasmi. �krlatni trak prejmejo tudi najbolj�i mački z nazivom premior v razredu kastratov in 
prejemniki za vi�ji naziv veliki premior prejmejo po eno točko za vsakega premaganega premiorja v svoji pasmi. 
Po koncu ocenjevanja vseh mačk v posameznem razredu (to so mladiči, odrasli in kastrati) sodnik predstavi 
FINALE, v katerem podeli rozete mucam, ki so jih uvrstili v svoj izbor najbolj�ih desetih. Ne pozabite, da je 
vsak sodni�ki krog pravzaprav ločena razstava, tako da mačka ki je v Krogu �t. 1 prejela prvo mesto, v Krogu 
�t. 2 pri drugem sodniku morda ne bo dele�na enako visoke uvrstitve.  
Nepasemske domače mačke se ocenjujejo v eni skupini ne glede na spol, starost, dol�ino dlake ali barvo. Za 
domače mačke ni predpisanega standarda, sodniki pa jih ocenjujejo glede na njihove posebnosti. Vsaka domača 
mačka, ki iz�areva zdravje in vitalnost, prejme odliko (rdeče-bel trak). 
 
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA :  
Ali smem pobo�ati mucke? 
�al ne, čeprav se je temu res te�ko upreti. Kadar mačke niso v svojih kletkah, jih 
lastniki pripravljajo za sodni�ki krog. Za kopanje in česanje mačk pred razstavo je 
potrebno veliko časa in truda, zato razstavljavci raje vidijo, da se obiskovalci muc ne 
dotikajo. Če boste pozorno spremljali dogajanje med sojenjem, boste opazili, da si 
sodniki po ogledu vsake mačke roke očistijo z razku�ilom in tako preprečijo prenos 
morebitnih nevarnih klic z ene mačke na drugo. Obiskovalce naprošamo, da se ne 
dotikajo mačk brez privoljenja njihovih lastnikov. 
 
Ali smem mačke na razstavi fotografirati ? 
Da, na razstavi smete fotografirati, vendar je priporočljivo, da pred tem lastnika prosite za dovoljenje, �e 
posebej, če boste uporabili bliskavico.  
 
Zakaj vzreditelj noče govoriti z menoj?  
Mačja razstava je okolje, v katerem se mnogo stvari odvija hkrati. Vzreditelji pogosto napeto poslu�ajo, kdaj 
bodo po njihove muce po mikrofonu poklicali na ocenjevanje, urejajo zunanjost svoje mačke ali pa se z drugimi 
vzreditelji pogovarjajo o svoji pasmi. Razen, če so resnično prezaposleni, si bo večina z veseljem vzela čas za 
pogovor z vami. Če posamezni vzreditelj ne more takoj odgovoriti na va�a vpra�anja, ga znova obi�čite, ko bo 
la�je zadihal.  
 
Ali lahko kaj vpra�am tudi sodnike?  
Če sodnik ni zaposlen z ocenjevanjem mačk, bo z veseljem odgovoril na va�a vpra�anja. Vseeno pa vas 
prosimo, da razumete, da je osnovna naloga sodnikov ocenjevanje mačk, predstavljenih v njihovem krogu.  
 
Kako vem, kdaj bo na vrsto za ocenjevanje pri�la določena pasma?  
Če poslu�ate obvestila po mikrofonu, boste opazili, da posamezne mačke k sodnikom pogosto kličejo po imenu 
njihove pasme. Te�ko je določiti natančen čas, kdaj bo na vrsti posamezna pasma, saj sodniki delajo z različno 
hitrostjo. Vseeno pa lahko člana organizacijskega odbora prosite za izvod časovnega razporeda ocenjevanja. 
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