Regulamin hodowlany kota
Zasady ogólne
Każdy hodowca oraz właściciel kota jest zobowiązany do
dbania o zdrowie oraz prawidłowej opieki nad swoimi zwierzętami.
Każda hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej, dostosować
warunki życia zwierząt do ich potrzeb, stosować profilaktykę oraz leczyć
chore zwierzęta.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Każdy kot musi być szczepiony, odrobaczany, badany oraz powinien mieć
zapewnioną opiekę weterynaryjną w trakcie choroby.
§2
Pomieszczenia, w których przebywają koty powinny być utrzymane w
czystości. Koty muszą mieć stały dostęp do wody oraz pożywienia.
§3
Koty muszą mieć zapewniony dostęp do świeżego powietrza.
Niedopuszczalne jest przetrzymywanie kotów w pomieszczeniach bez
dostępu światła dziennego, dostępu świeżego powietrza oraz w
pomieszczeniach, w których nie ma zapewnionego miejsca do zabawy
oraz aktywnego życia.
§4
Właściciel kota zobowiązany jest do zapewnienia kotu stałego kontaktu z
człowiekiem.

§5
Hodowca posiadający więcej niż 1 kotkę oraz 1 kocura hodowlanego
zobowiązany jest do wydzielenia oddzielnej przestrzeni zabezpieczonej
wolierą na wolnej przestrzeni, poza budynkiem.
§6
Ciężarna kotka musi mieć zapewniony spokój oraz opiekę weterynaryjną.
§7
Kocięta mogą trafić do nowego właściciela dopiero po ukończeniu
12 tygodnia życia. Przed trafieniem do nowego właściciela kocięta
powinny być co najmniej 2 razy odrobaczone i zaszczepione szczepionką
właściwą do wieku kociąt.
§8
Niedopuszczalne jest trzymanie kociąt i/lub kotki z kociętami w klatce.
Kocięta muszą przebywać w pomieszczeniach, w których będą swobodnie
się rozwijały. Kocięta muszą mieć zapewnione miejsce do aktywnego
życia oraz zabawy ,świeżego powietrza oraz światła dziennego.
§9
Zabroniona jest sprzedaż kociąt do sklepów zoologicznych, do ośrodków
badawczych prowadzących badania, testy lub eksperymenty na
zwierzętach.
§10
Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż 1 kotkę hodowlaną i 1 kocura
hodowlanego w pomieszczeniach bez dostępu do zewnętrznego wybiegu
na świeżym powietrzu.
§11
Hodowcą jest każdy członek zarejestrowany w SMZR.

Rozdział II
Kotki Hodowlane

§12
Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 10 miesięcy życia, jest
wolna od wad genetycznych oraz rozwojowych i jest zarejestrowana w
SMZR. W uzasadnionych przypadkach wiek ten może być nieznacznie
obniżony. Taką decyzję podejmuje sam hodowca po konsultacji z
lekarzem weterynarii.
§13
Kotki dopuszczane do rozrodu powinny spełniać co najmniej średni
standard danej rasy.
§14
Dopuszcza się krycie kotki w liczbie nie większej niż 2 razy w roku.
§15
Hodowca powinien prowadzić planowe dopuszczanie kotki, dopuszczać
do krycia kotkę zdrową w bardzo dobrej kondycji fizycznej.
§16
Hodowca kotki zobowiązany jest do zapewnienia kotce oraz jej
potomstwu dobrych warunków bytowych, z dostępem do świeżego
powietrza oraz światła słonecznego.
§17
Nie dopuszcza się krycia kotki kocurem będącym bezpośrednim
rodzeństwem lub ojcem kotki.
Zalecane jest dopuszczanie kotki do kocura z innej linii genetycznej.
§18
Dopuszczane jest krycie kotki kocurem zrzeszonym w innej organizacji
niż SMZR po dostarczeniu ksera rodowodu kocura oraz

wypełnieniu podbitej przez organizację do której należy kocur karty
krycia.

Kocury hodowlane
§19
Kocur dopuszczony do hodowli nie może wykazywać żadnych wad
genetycznych oraz rozwojowych.
Kocur kryjący powinien spełniać co najmniej średni standard danej rasy.
§20
Do hodowli dopuszcza się kocury zarejestrowane w SMZR
§21
Hodowca jest zobowiązany do zapewnienia kocurowi dobrych warunków
bytowania z dostępem do świeżego powietrza oraz światła słonecznego,
utrzymywać go w dobrej kondycji fizycznej oraz zdrowiu.
§22
Niedopuszczalne jest trzymanie kocura w klatce.
§23
Hodowca powinien w sposób kontrolowany dopuszczać kocura do
własnych kotek hodowlanych.

Rozdział III
Rodowody
§24
Każdy kociak urodzony z rodziców posiadających rodowód,
zarejestrowanych w SMZR lub innej organizacji fenologicznej ma prawo
do świadectwa urodzenia.
§25
Wystawienie rodowodów dla kociąt odbywa się na podstawie karty
zgłoszenia miotu oraz opłacenia kosztu wydania rodowodów.
§26
Miot powinien być zgłoszony przed ukończeniem przez kocięta
8 tygodnia życia.
§27
Jeżeli kotka była kryta kocurem z poza SMZR, do karty zgłoszenia miotu
należy dołączyć doskonałej jakości ksero rodowodu kocura oraz kartę
krycia potwierdzoną przez organizację do jakiej należy kocur.
§28
Każdy hodowca ma obowiązek zgłoszenia każdego miotu, w celu
wystawienia dla kociąt rodowodów.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§29
Zaleca się spisywanie mów kupna/sprzedaży kociąt oraz krycia kocurem
hodowlanym.

§29
Imiona kociąt w poszczególnych miotach mogą rozpoczynać się na
dowolną literę alfabetu.
§30
W przypadku odstąpienia kota lub jego zgonu zarejestrowanego w SMZR,
zmiana właściciela powinna być zgłoszona w ciągu 2 miesięcy do SMZR.
§ 31
W przypadku zgubienia rodowodu kota, należy niezwłocznie powiadomić
o tym fakcie SMZR.
§ 32
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2012

