Generella fel för alla katter
Avvikelser som innebär att certifikat/Excellent 1 ej delas ut
(kastrater och katter yngre än 10 månader kan undantagas)

Leder och svans
• Stelhet i ryggraden, inklusive svansen
• Knick på svansen eller annan svansdefekt
• Permanent sternumkrok (bröstbenstappen sticker
ut)
• Deformerad revbensuppbyggnad (bröstkorg)
Huvud
• Allvarligt deformerat huvudskelett
• Sneda eller deformerade käkar
Ögon
• Synlig blinkhinna som täcker mer än 1/3 av ögat
• Ögon som rinner kraftigt
• Beslöjade ögon (en ogenomskinlig hinna täcker
ögat)
• Skelning (permanent eller kraftig tendens)
• Entropion (inåtrullade ögonlock)
Tänder och bett
Gravt överbett eller underbett
Klippta tänder
Päls
• Rakade eller i övrigt kala fläckar
• Undantag för katter som rakats med anledning av
• veterinärundersökning (t.ex blodprov eller PKDtest), intyg om detta ska kunna uppvisas
• Vitfläckighet som ej är tillåten enligt standarden
• (kastrater och katter yngre än 10 mån ej
undantagna)
Hälsa och omvårdnad
• Vanskötsel
• Smutsighet
• Dålig kondition
• Påtaglig undervikt
• Grav övervikt
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Diskvalificerande orsaker, gäller alla katter oavsett
ålder och klass
• Dvärgväxt
• För många tår (polydactylism) – undantag för raser där
detta tillåts
• För få tår (oligodactylism)
Normal antal tår är 18, fyra på varje bakfot, fem på
varje framfot
• Monorchida (endast en testikel på normal plats) eller
kryptorchida (ingen testikel på plats) hanar äldre än 10
månader.
Sådana hanar får endast tävla i kastratklass (WCFregl. 3:2:3) och efter att de blivit kastrerade.
• Navelbråck
• Dräktiga honkatter får inte ställas ut. (WCF-reg. 3.2.2)
• Blinda katter
• Döva katter
För alla vita katter (även huskatt) gäller krav på
intyg om normal hörsel (WCF-reg. 3.3.1)
•
•
•
•
•

Katter med ohyra eller parasiter
Katter som färgats
Katter med borttagna klor
Aggressiva katter
Dopade katter

• Katter som behandlats med medicinska preparat i syfte
att tävla (WCF-reg. 4.1.4)

