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Wystawa Kotów 

Już za moment wielkie wydarzenie  - Międzynarodowa Wystawa Kotów w

Krakowie! Spodziewamy się ponad 200 kotów, przyjadą do nas wystawcy z 9

krajów. 

Prócz konkurencji regulaminowych odznaczymy najmłodszego kota wystawy

oraz nagrodzimy wystawcę, który przywiezie największą liczbę kotów.

Publiczność natomiast wybierze swojego kociego ulubieńca.  

Ponadto wszyscy - wystawcy, publika i właściciele stoisk - wspomożemy koty

w potrzebie. Gorąco zachęcam do zakupu drobiazgów na stoisku fundacyjnym

oraz przyniesienia zalegających  książek i pluszaków, które fundacja może

przeznaczyć na bazarek dla kotów.

 

Zapraszam do zapoznania się z informatorem wystawowym, jak również do

poczytania o popularnej rasie kotów - Ragdollach.

 
Miłej lektury!
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Kot rasy Ragdoll  
hodowla Tres Felis*PL

W NUMERZE:
WYSTAWA KOTÓW
INFORMATOR -  str. 3

PORTRET RASY - RAGDOLL
- str. 18

ADOPCJA KOTA
POWYPADKOWEGO
 - str. 14

INFORMATOR dla
wystawców -  str. 6

INFORMATOR dla
zwiedzających -  str. 11



Kotka Turecki Van
 CH Cleopatra Fenix Eye*PL 
hodowla Vixengatta*PL



kot-trójłapek o imieniu Jaime
fot. Szymon Wysocki

kot rasy maine coon, 
hodowla Ślad Rysia*PL

lek. wet. Kaja Zawisza -Janik

Przychodnia Weterynaryjna MELWET

Kraków-Bielany
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Zaproszeni sędziowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Klub zastrzega sobie prawo zmiany składu sędziowskiego)
 
Wystawa będzie mieć miejsce, jak co roku, w hali sportowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie-Czyżynach 
 Adres hali:  al. Jana Pawła II 37 (GPS 50°04'34.0"N 19°59'43.6"E) Hala ulokowana jest w głębi (druga linia zabudowy),
wzdłuż ulicy prof. Życzkowskiego, za budynkiem Wydziału Mechanicznego. Parking dostępny przed budynkiem,
bezpłatny, w miejscach ogólnodostępnych. Prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie i nie parkować na zakazie
parkowania!
 
Prócz zwyczajowej konkurencji przewidujemy konkursy dodatkowe - w sobotę wybrany zostanie Top Debiutant -
najmłodszy kot wystawy oraz Top Wystawca - wystawca, który przywiezie największą liczbę kotów. 
W niedzielę ogłoszony zostanie Kot Publiczności - koci ulubieniec zwiedzających

 

INFORMACJE OGÓLNE
 

Pani Dorota Szadurska 
(Polska, kat. 2,3,4)

Pani Jaana Jyrkinen 
(Finlandia, all breed)

Pani Lone Lund 
(Dania, all breed)

Pani Joelle Monney
(Szwajcaria, all breed)

Pan Juan Jose 
Martinez Vizcaino 

(Hiszpania, kat. 2,3,4)
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INFORMACJE 
ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW

 
Warunki weterynaryjne:
1. Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2
lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 7 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie
nie dotyczy.
4. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki.
5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.
 
Warunki wystawy:
1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie
koty prezentują stewardzi.
3. Koty muszą pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja
(również w przypadku gdy kot został już oceniony).
5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły
kontrolę weterynaryjną.
6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje
wycofanie kota z wystawy.
7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich
warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora oraz publikację wizerunku w mediach tradycyjnych i społecznościowych (zdjęcia z wystawy).
 
Obsługa płatności po zamknięciu zgłoszeń (decyduje data wpływu na rachunek bankowy) i na wystawie +50 PLN od
hodowcy, płatne przy przyjęciu na wystawę. Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję
(Regulamin wystawowy FIFe – rozdz. I ust.1.15. pkt a). 
 
 
RAMOWY PLAN WYSTAWY
 
8:00- 9:30 Przyjęcia kotów w sobotę (9:00-9:30 w niedzielę). Przy kontroli weterynaryjnej proszę mieć przygotowaną
do kontroli książeczkę zdrowia kota. Zaświadczenia weterynaryjne nie są wymagane (prócz kotów białych - słuch). Po
kontroli wet.  prosimy o podejście do stanowiska przyjęć, gdzie otrzymacie Państwo identyfikatory wystawców.
Zalecamy zabrać ze sobą potwierdzenie dokonania opłaty za wystawę. Klatki są numerowane, grupowane w sektorach,
przy wejściu na halę znajdować się będzie plan hali z podziałem na sektory.
 
9:30-10:00 Korekta klas i zmiany kolorów. Zmiany klas prosimy zgłaszać do sekretariatu!
 
10:00 otwarcie wystawy dla Publiczności
 
10:00- 14:00 Ocena kotów - prosimy o wcześniejsze sprawdzenie u którego sędziego będzie oceniany kot, a następnie
sprawne podchodzenie z kotami do oceny. Prosimy nie czekać na wezwanie! Aktualna sytuacja na ringu (numer
oceniany, numer mający przygotować się do wejścia na ring) wyświetlana będzie na tablicy wyników, a także on-line
pod adresem catshow.eu 
 
14:00-15:00 Przerwa; w trakcie przerwy wręczenie nagród dodatkowych (sobota: Kot Debiutant, Top Wystawca;
niedziela: Kot Publiczności)
 
od godziny 15:00  Best in show
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INFORMACJE 
ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW

 
PARKING
Parkowanie w miejscach ogólnodostępnych - prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie i nie parkowanie na zakazie
zatrzymywania się i postoju!
 
 
STUDIO FOTOGRAFICZNE
W trakcie wystawy każdy wystawca będzie mieć możliwość skorzystania ze studia foto (Photrek  fotografia Piotr Kuliś)
i zrobienia sesji zdjęciowej swojemu kotu.
 
Pakiety do wyboru:
3 zdjęcia - 60zł
5 zdjęć - 80zł
8 zdjęć - 120zł
 
Ponadto Photrek - Fotografia Piotr Kuliś ufundował profesjonalne sesje fotograficzne (3 zdjęcia w pakiecie) dla
zwycięzców BIS, BOS i BOB.
 
 
ANIMACJE
Przyjeżdżasz z dziećmi? Dzieci wystawców będą mogły poszaleć z energiczną, kreatywną i pozytywnie zakręconą ekipą  
Animacje dla Dzieci.
 
W programie:
- brokatowe malowanie twarzy
- kocie maski karnawałowe
- warsztaty plastyczne
- quizy i konkursy na temat kotów z nagrodami
 
 
GASTRONOMIA
Podobnie jak w roku ubiegłym spodziewamy się food trucka z frytkami belgijskimi i burgerami (mięsnymi i wege).
Ponadto będzie stoisko z ciastami, lemoniadą i lodami oraz kącik kawiarniany Artcafe
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"KOCIE TARGI"

1. ARION 
2. HAPPY CAT na stoisku Big Cats
3. GREENHEART PREMIUMS
4. NATURAL CODE
5. NUTRILOVE
6. MOONLIGHT DINNER- na stoisku Vetpet

lista stoisk w części targowej wystawy

KARMY

LEGOWISKA, DRAPAKI, ZABAWKI
1. BIG CATS - legowiska, zabawki
2. SANDEZIA - drapaki kartonowe, deodorizer do kuwet
3. LEOLAND - klasyczne duże, średnie i małe drapaki
4. KOTARTON - kartonowe domki
5. VETPET - żwirek, zabawki, legowiska

RÓŻNOŚCI
1. MARK SKÓR - eleganckie obróżki i szelki
2. MONIKA MAŁEK - magnesy z kotami, notesy, pocztówki i inne przydatne drobiazgi
3. STUDIO FOTO PHOTREK - do dyspozycji wyłącznie wystawców kotów
4. ANIMACJE DLA DZIECI - malowanie twarzy, warsztaty i konkursy
5. JUSTYNA KIERPIEC - STAR-POL-CAT - spersonalizowane kocie wędki
6. MM ART - torby, drewniane magnesy i kubeczki - wszystko ręcznie malowane
7. TERRA ART - ceramika 
8. FRANCISZEK KLIMEK - kocia poezja
9. PET LOVERS SHOP - biżuteria dla miłośników kotów

GASTRONOMIA
1. ARTCAFE - pyszna kawa i słodkie co-nieco
2. FOOD TRUCK "Major" - burgery klasyczne i wegetariańskie, frytki belgijskie
3. LEMONIADY, SŁODKOŚCI - "Lemoniada na placu"

POMOC KOTOM W POTRZEBIE
1. FUNDACJA "STAWIAMY NA ŁAPY" - stoisko z gadżetami, kwesta
2. FUNDACJA "OSTOJA CZTERY ŁAPY" - kosz na pluszaki i książki
3. FUNDACJA AZYLU "KOCI ŚWIAT" - stoisko

PATRON MEDIALNY
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DLA ZWIEDZAJĄCYCH
 

Wystawa będzie otwarta dla Zwiedzających zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach 10 do 16. 
 
 Bilety będzie można nabyć w kasie przy wejściu (płatność wyłącznie gotówką!) oraz on-line pod adresem:
http://ekobilet.pl/kkf/miedzynarodowa-wystawa-kotow-rasowych-30542/
 
Ceny biletów w kasie: 
normalne 10 zł
ulgowe (dzieci i młodzież szkolna) 5 zł
rodzinne (maksymalnie 2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
 
 
Dojazd do hali wystawowej 
adres hali: al. Jana Pawła II 37 
GPS 50°04'34.0"N 19°59'43.6"E
 
Hala ulokowana jest w głębi (druga linia zabudowy), wzdłuż ulicy prof. Życzkowskiego, za budynkiem Wydziału
Mechanicznego.
Parking dostępny przed budynkiem, bezpłatny, w miejscach ogólnodostępnych. Prosimy zwrócić uwagę na
oznakowanie i nie parkować na zakazie parkowania!
 
Hala jest świetnie skomunikowana - zachęcamy do dojazdu komunikacją miejską:
przystanek "AWF", linie tramwajowe 4, 5, 9, 10, 44, 52, 64,
przystanek "Stella Sawickiego" linie autobusowe 129, 142, 178, 478
 
Konkursy z udziałem publiczności:
Zarówno w sobotę jak i niedzielę będzie można głosować na kociego ulubieńca (konkurs "Kot Publiczności"). Klatki z
kotami są oznakowane numerkami, po których zidentyfikujecie kota. Numerki noszą też wystawcy. 
 
Głosy będzie można wrzucać do ustawionych przy wejściu urn.  Zakończenie głosowania w niedzielę o godzinie 14,
ogłoszenie wyników tego samego dnia, tuż przed finałem Best in Show. 
 
UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!
ZASADY ZWIEDZANIA
Wiele kotów bardzo dobrze znosi wystawy, są takie koty, które nawet je lubią. Jednak wszystkim kotom przeszkadza
hałas. Dlatego nasza wystawa organizowana jest jako tzw. cicha wystawa. Do minimum ograniczamy użycie
nagłośnienia. Większość komunikatów wyświetlana będzie na tablicy wyników - z niej będzie można dowiedzieć się,
który kot jest w danym momencie oceniany.
 
1. Bardzo prosimy o możliwie ciche zachowanie. Prosimy ograniczyć głośne rozmowy, nie krzyczeć, nie nawoływać się
po hali.  Nie biegać, a koło klatek poruszać się ostrożnie  - tak, by w nie przypadkowo nie uderzyć.  Postarajmy się, by
koty czuły się komfortowo!
 
2. Prosimy nie wkładać palców do klatek (uwaga zwłaszcza na zaciekawione kotami  dzieci!) - warto pamiętać, że kot
może podrapać. 
 
3. Przed pogłaskaniem kota koniecznie należy uzyskać zgodę jego właściciela! 
 
4. Na halę można wnosić aparaty fotograficzne i robić zdjęcia. Prosimy jednak każdorazowo uzyskać zgodę właściciela
kota i absolutnie nie robić zdjęć z fleszem. 
 
5. Na ring sędziowski ma wstęp wyłącznie obsługa oraz wywoływane do oceny koty. Prosimy nie wchodzić na ring
sędziowski oraz nie zastawiać wejścia na ring. 
 

 

ogólne informacje organizacyjne
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Klaudia, dom tymczasowy Mother of Cats

Adopcja kota powypadkowego - Kropka szuka domu

W numerze kwietniowym "Krakowskiej Koterii" mogliście przeczytać z czym muszą mierzyć się osoby decydujące się
na adopcję kota powypadkowego, z uszkodzeniami kręgosłupa. W bieżącym numerze przedstawiamy Kropkę -

koteczkę ciężko doświadczoną przez los, która czeka na odpowiedzialnego opiekuna.  

 

Może właśnie TY nim zostaniesz?

Kropka została znaleziona przez jej pierwszą opiekunkę na drodze. Prawdopodobnie kotka została potrącona, a

kierowca nie udzielił jej pomocy.

Niestety lekarz, który ją badał nie wykonał zdjęcia rtg, nie zlecił rezonansu i w ogóle jakby nie przejął się stanem kotki.  

Stwierdził jedynie zerwanie nerwów końskiego ogona. 

Najgorsze, że nie zlecił rehabilitacji, która mogłaby sprawić, że Kropka wróciłaby do zdrowia. Było to możliwe z uwagi

na intensywnie rozwijający się organizm - w czasie wypadku była bowiem młodym kotem. 

 

Jej pierwsza tymczasowa opiekunka nie mając świadomości, że z kotką trzeba robić coś dodatkowo, zamykała ją na

czas pracy i na noc w transporterze, aby nie brudziła w domu. Niestety takie ograniczanie ruchu było dla koteczki

szkodliwe, gdyż nerwy nie mogły się rozwijać. Nie można jednak absolutnie obwiniać opiekunki koteczki - ufając

weterynarzowi wypełniała jego zalecenia i nie wiedziała, że rehabilitacja pomogłaby małej.

https://www.facebook.com/Kropka-kot-w-pieluchach-1982164661888405/

osobisty profil Kropki na FB:

Cześć! Jestem Kropka i mam 6 miesięcy. Gdy byłam jeszcze mniejsza niż teraz, pewien zły człowiek zabrał mnie od

mamy i wyrzucił na drogę. Drugi zły człowiek najechał na mnie samochodem. Gdyby nie dobra pani (która głaskała i

dawała jedzonko) to pupka bolałaby mnie chyba nadal... Ale na szczęście już mnie nie boli, a jedynie się mnie nie

słucha!!

Nigdy nie wiem, kiedy zacznę robić siku. Z tego względu biegam w pampersie lub trzeba mi rozkładać podkłady

higieniczne. Pieluchy lubię tak sobie, więc będąc grzeczna staram się zawsze celować pupą na mate, byle tylko nie

narzekali, że brudzę i nie dawali tych pampersów!

A, i jestem teraz u kolejnej dobrej pani, bo poprzednia miała dużo pracy. Druga pani też jest bardzo miła i ma 3 koty!

Mówi, że nie może mieć czwartego kota, ale znajdzie mi najlepszy domek na świecie! Taki, który pokocha mnie

mimo wszystko!

Szukająca domu stałego niepełnosprawna kotka Kropka

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom "Kocimiętka" 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniekocimietka
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Praca pierwszej opiekunki sprawiła, że nie mogła zajmować się Kropką i postanowiła znaleźć jej nowy dom.

Zgodziliśmy się dać jej dom tymczasowy, by mała nie trafiła do schroniska. Prawdę mówiąc nie do końca wiedzieliśmy

na co sie piszemy. Mała nie była nawet u neurologa i nie mieliśmy pełnego obrazu stanu jej zdrowia.

 

Koteczka poprzednio była karmiona tanią, popualrną karmą marketową, a taka dieta w ogole nie sprzyja kociemu

organizmowi w ogóle, a co dopiero młodemu, w fazie intensywnego rozwoju... Była wychudzona, miała marniutkie

mięśnie i chwiała się biegając. U nas szybko nabrała werwy poprzez zabawę z naszymi rezydentami, zabawy wędką i

ogólnie większą wolność, którą jej zapewniliśmy.

 

 

Pojechaliśmy z nią do Bielska skuszeni dobrymi opiniami weterynarza stamtąd, jednak w tamtejszej przychodni mała
nie została nawet zbadana. Doktor po prostu stwierdziła, ze nic sie nie da zrobić i przepisała pierwszy lek małej na

pobudzenie miesnia cewki. Nie pomógł, do tego był okropnie gorzki. Mała pieniła się okropnie. Przez czas testowania

leku przemycaliśmy Kropce ten lek w pustej kapsułce specjalnie zmniejszanej do potrzeb jej pysia.

 

Następną stacją był pan doktor wet Wojciech Adamski, który wykonał małej akupunkturę. Niestety nie pomogła, ale

doktor (który tak w nawiasie mówiąc jest naszym zaufanym weterynarzem) polecił nam innego weterynarza, którego

nazwał "specjalistą od diagnozy". 

 

No i pojechalismy na RTG do p.wet. Adama Morawieckiego.

 

 

Na razie Kropka biega w pampersie, ale być może po solidnej
porcji rehabilitacji nie będzie to już potrzebne.
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Nerwy czaszkowe i rdzeniowe koteczki są sprawne. Zdjęcie pokazało mocno przeładowaną okrężnice (możliwość
powstania megacolonu) i zerwanie ogona w kręgu ogonowym. Weterynarz oprócz tego stwierdził niedowład

zwieracza odbytu i samoistne wylewanie sie moczu, czyli ze drogi moczowe wciąż są otwarte (przez co mała kapie..)

 

Teraz kończymy lek gasprid ( na okrężnicę). Mam nadzieje, że po kontroli stanu jelit zaczniemy wypróbowywanie

kolejnego leku na pęcherz. Podobno jeden z nich ma spawiać, ze Kropka nie bedzie kapać, a dwa-trzy razy dziennie

pęcherz będzie opróżniał sie dopiero wtedy gdy bedzie przepelniony.

 

Niemniej jednak mała pozostanie na leku juz do końca życia. Istnieje prawdopodobieństwo, ze to ze jest młoda sprawi,

ze nerwy odbudują sie. Oczywiscie przy prawidlowej rehabilitacji i diecie. Wtedy prawdopodobnym jest, że Kropka

zacznie czuć parcie na pęcherz i zacznie sama chodzi do kuwety. 

 

Obecnie wykonuję koteczce  rehabilitację, masaże i opukiwanie takie, jak pokazali mi panowie weterynarze. Nie jest

to skomplikowane, w skrócie polega na ruszaniu każdą ruchomą częscią łapek, opukiwaniu ich tak, aby pobudzać
nerwy.

Kropka jest równiez na diecie barf (bez kosci, aby kupy byly jak najmniejsze i nie stworzyly zapalenia okrężnicy). Do jej

posiłkow dodaje olej konopny i omega 3, podobno mają one silne działanie regeneracji nerwów. Oprócz tego

koniecznie codziennie zabawa wędką w podskakiwanie  Tak, aby mała jak anjwiecej uzywała tylnich łapek. Bardzo sie

zmieniła odkąd u nas jest. Przytyła i nabrała mięśni.

 

22 maja miała miejsce kolejna wizyta u doktora Morawieckiego w celu konsultacji odnośnie dalszego leczenia. Doktor

zdecydował, że najpierw wykonamy (wreszcie!) rezonans, a dopiero potem pomyślimy co dalej.

 

Rezonans może pokazać że:

1. Nie da się już zrobić zupełnie nic, wtedy żadne leki nie będą już potrzebne i pozostanie tylko sama amputacja

ogonka i korzystanie z pieluchy w dalszym ciągu

 

2. To co nadbudowało się razem z przemieszczeniem po urazie może uciskać na rdzeń kręgowy i gdy usuniemy ten

problem mamy szanse na poprawę! 

 

Oczywiście będziemy dokładnie wiedzieć w jakim stanie są połączenia nerwowe. 

 

Na razie jednak musimy zebrać pieniądze na badanie. Rezonans to cena ok 1000 zł, (+ewentualna podróż do

Wrocławia) operacja na kręgosłupie 800+ zł, do tego dochodzą koszty pobrań krwi przed rezonansem, amputacji

ogonka (dla wygody Kropeczki i naszej), dalszych konsultacji ze specjalistą i tym podobne dlatego razem ze

Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym Zwierzętom "Kocimiętka" zdecydowaliśmy, że ponownie uruchomimy zbiórkę
na Kropkę, lecz teraz na innej platformie. 

 

Każdemu kto chciałby wspomóc leczenie Kropeczki bardzo, bardzo dziękuję i przekazuję link do zbiórki:

 

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/kropkakotkawpieluchach

 

 

Osoby chętne do adopcji Kropki, a także wszystkich którzy zechcą wspomóc jej

tymczasowych opiekunów zapraszamy na jej profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/Kropka-kot-w-pieluchach-1982164661888405/
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tech. wet. Katarzyna Gajewska
hodowla Tres Felis*PL

Ragdoll - puchaty flegmatyk

Ragdolle to wyjątkowe i niezwykłe koty potrafiące oczarować bijącą od nich charyzmą, spokojem i prawdziwym
przywiązaniem do człowieka.
Już sama nazwa rasy jest dość nietypowa, „ragdoll” w tłumaczeniu z j. ang. oznacza szmacianą lalkę – jakże trafnie
opisującą najważniejszą cechę rasy – bezwładne wiotczenie podczas brania na ręce przez zaufaną osobę.
 
Są to koty wyjątkowo łagodne o spokojnym, przyjacielskim i zrównoważonym temperamencie. Charakteryzują się dużą
cierpliwością i nieco flegmatyczną osobowością, są też niezwykle rodzinne. Mocno zżywają się ze swoimi opiekunami,
bardzo dobrze czują się też w towarzystwie innych zwierząt.
Ciągle poszukują kontaktu i chętnie towarzyszą przy wszystkich domowych czynnościach. Są raczej niskopodłogowe i
stosunkowo ciche. Subtelnie domagają się bliskości zbytnio się nie narzucając.
 
Ragdolle są bardzo inteligentne i ciekawskie, z łatwością pozwalają nauczyć się nowych sztuczek czy chodzenia na
smyczy. Choć z natury są domatorami, od czasu do czasu krótki spacer może sprawić im dużo przyjemności.
 
Wszystkie zmiany i nowości w swoim otoczeniu przyjmują z typowym dla siebie stoickim spokojem, dlatego polecane są
dla początkujących kociarzy, osób starszych bądź rodzin.
 
Koty tej rasy, z racji swojego przywiązania do rodziny, nie nadają się dla osób długo przebywających poza domem lub
często wyjeżdżających.
Nie są też polecane dla osób ceniących sobie w kocie grację i zwinność oraz głośny i żywiołowy temperament.
Ich jasne i długie włosy z łatwością znajdą się na meblach i ubraniach, a ze względu na swoją ufność oraz ograniczone
możliwości fizyczne, pod żadnym pozorem nie mogą być wypuszczane na zewnątrz bez opieki człowieka.

http://www.tresfelis.pl

http://www.facebook.com/ragdoll.tresfelis

@ragdoll.tresfelis
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umaszczenie 
colourpoint

 

Rys historyczny
 
Ragdoll to rasa o stosunkowo krótkiej, choć zawiłej historii, mającej swój początek w latach 60-tych XX wieku w
Riverside, Kalifornia. Twórcą rasy jest Ann Baker, hodowca kotów Perskich i Balijskich, na drodze której pewnego dnia
stanęła półdzika kotka w typie angory – niezwykła Josephine – protoplastka rasy.
 
Josephine, po wypadku w którym doznała poważnych obrażeń, dzięki opiece Ann Baker, cudownie wyzdrowiała,
pokazując także swój niezwykle łagodny i ufny temperament oraz, charakterystyczne dla Ragdolli, wiotczenie –
bezwładne zwisanie w ramionach opiekuna.
 
To właśnie te cechy wzbudziły w Ann Baker największe zainteresowanie, dla potrzeb których opracowała program
hodowlany, bazujący na wzmocnieniu niezwykłych cech Josephine z równie atrakcyjnym wyglądem dużego, masywnego
kota ciężkiej budowy, z niebieskimi oczami, w umaszczeniu mitted.
 
Aby zrealizować swoje założenia hodowlane Ann Baker stosowała chów wsobny, krzyżując spokrewnione ze sobą koty.
 
Pierwsze kocięta Josephine oficjalnie nazwane Ragdollami przyszły na świat w 1965 roku, natomiast pierwszych w
historii zarejestrowanym Ragdollem był kocurek seal mitted – Daddy Warbuck – syn Josephine i kocura rasy Święty Kot
Birmański.
 
O ile stworzenie i rozpropagowanie rasy zawdzięczamy Ann Baker, to dzięki wytrwałości i pracy hodowlanej Danny'ego
i Laury Deyton możemy cieszyć się ówczesnymi Ragdollami w trzech umaszczeniach (colorpoint, mitted, bicolor) w
rożnych wariacjach kolorystycznych (Ann Baker dopuszczała tylko znaczenie mitted w umaszczeniu seal i blue jako
jedyne właściwe wg opracowanego przez siebie wzorca rasy).
Pierwsze Ragdolle trafiły do Europy w 1981 roku do hodowli Petit-Lu w Anglii, natomiast od roku 2001 możemy cieszyć
się nimi w Polsce.

umaszczenie 
mitted

 

umaszczenie 
bicolor
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Wygląd
 
Są to duże, masywne i muskularne koty o ciężkiej budowie.
 
Tułów silny i długi, o grubym kośćcu z szeroką klatką piersiową i zadem o tej samej szerokości.
 
Nogi muskularne, średniej długości. Tylne dłuższe niż przednie. Masywne łapki o zaokrąglonym kształcie, z kłębkami
sierści wyrastającej między palcami.
 
Ogon Ragdolla jest długi, średniej grubości u nasady, nieznacznie zwężający się ku końcowi, proporcjonalny do reszty
ciała, puszysty.
 
Głowa średniej wielkości. W kształcie szerokiego klinu z płaskim szczytem pomiędzy uszami. Nos lekko wgłębiony,
policzki dobrze rozwinięte, lekko zaokrąglone. Kufa średniej długości z dobrze rozwiniętą i mocną brodą. Uszy małe,
szerokie u nasady, zaokrąglone na końcach zakończone pędzelkami. Umiejscowione nisko na czaszce, lekko nachylone
ku przodowi. Duże i owalne oczy w kolorze niebieskim. Zewnętrzna krawędź powinna być na poziomie dolnej krawędzi
uszu. Głębokie i łagodne spojrzenie. Krótka i mocna szyja.
 
Sierść średniej długości, gęsta, jedwabista, z połyskiem. W dotyku miękka i aksamitna przypominająca futro królika. Bez
tendencji do filcowania i linienia.
 
Barwa między tułowiem a znaczeniami point powinna być kontrastowa.
 
Ragdolle możemy spotkać w trzech umaszczeniach, których poglądowe grafiki są zaprezentowane na poprzedniej
stronie.
1. Colorpoint w którym nie występuje kolor biały a maska, uszy, ogon oraz łapy są w tym samym, dobrze zdefiniowanym
kolorze. Tułów oraz brzuch i kryza jaśniejsze.
2. Mitted (04) To umaszczenie charakteryzuje obecność białej brody od której ciągnie się pas bieli przez kryzę, brzuch,
aż do nasady ogona. Przednie łapki zakończone są białymi rękawiczkami oraz skarpetkami na tylnych łapach.
3. Bicolor (03) W tym umaszczeniu znakiem charakterystycznym jest odwrócone białe „V” na pyszczku oraz większa
ilość bieli na łapach i brzuchu niż w przypadku umaszczeniamitted. U bicolorów dozwolone są także białe plamy na
plecach.
 
Każde z tych umaszczeń może występować w wielu kolorach. Najbardziej popularne barwy to seal i blue, coraz częściej
spotykane są Ragdolle o barwie rudej i kremowej, rzadziej czekoladowe i liliowe.
U kotek powyższe kolory mogą wystąpić w wariacji szylkret (tortie), dodatkowo w każdej barwie i umaszczeniu może
wystąpić pręgowanie (lynx).

Elvis Tres Felis*PL
hodowla Tres Felis*PL, , fot. PsieCudownie
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Zdrowie
 
Ragdolle cieszą się dobrym zdrowiem, choć ze względu na zbyt małą aktywność fizyczną w ciągu dnia, mogą mieć
problemy z nadwagą i otyłością.
Niezmiernie ważnym elementem profilaktyki jest odpowiednia, 100% mięsna dieta o dużej zawartości wody (np. mięso,
bezzbożowe puszki, WP, BARF).
Choroby genetyczne dotykające rasę to kardiomiopatia przerostowa (HCM) i wielotorbielowatość nerek (PKD).
Obie choroby można wykryć robiąc testy genetyczne oraz echo serca i USG nerek, dlatego warto zapytać hodowcę o
wyniki badań rodziców przed zakupem kociaka.
Każdy kot profilaktycznie powinien mieć raz w roku wykonywaną morfologię, echo serca między 12-24 mc życia a
następnie w wieku 3, 5 i 7 lat oraz USG nerek co 2 lata.
 
 
Pielęgnacja
Piękna okrywa włosowa, bujna, puszysta, jedwabista w dotyku to wizytówka zadbanego, wolnego od chorób
pasożytniczych, zdrowego i szczęśliwego kota.
Podstawą pielęgnacji jest dieta – odpowiednio zbilansowana, mięsna, bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6
(LA, GLA, DGLA), omega 3 (EPA i DHA), wit. A, witaminy z grupy B (B1, B2, B5, B6, H, B9, B12, PP, Cholina), Cynk, Jod i
Selen.
Czesanie powinno stanowić element codziennej pielęgnacji, kojarzącej się kotu z przyjemnością, podobnie jak głaskanie.
Najlepiej sprawdzi się miękka szczotka np. „pudlówka” zakończona kuleczkami oraz metalowy antystatyczny grzebień.
Kąpiel 1-2 razy w roku pomaga zachować dobrą kondycję futra, minimalizuje powstawanie kołtunów, odświeża, natlenia
i odżywia skórę.

Hodowla Tres Felis*PL
 

Felinoterapia
 
Felinoterapia to rodzaj terapii kontaktowej z udziałem kota. Ze względu na predyspozycje i charakter jest to rasa często
wybierana do pracy terapeutycznej. Należy jednak pamiętać, że nie każdy Ragdoll to kot z odpowiednimi
predyspozycjami, dlatego przy wyborze kota – terapeuty najważniejsza jest hodowla która pomoże wskazać
odpowiedniego behawioralnie kociaka oraz poprowadzi dopasowany do potrzeb program socjalizacji.



Devon Rex 
hodowla Sarantina

P O R T R E T  R A S Y

Mity...
 
Na temat Ragdolli powstało bardzo wiele mitów, większość z nich wymyśliła sama Ann Baker próbując wytłumaczyć
niezwykłe cechy rasy oraz skutecznie ją rozreklamować.
 
Najpowszechniejszym, jednocześnie najniebezpieczniejszym mitem jest ich niezdolność do odczuwania bólu.
Oczywiście, jak każda inna rasa, Ragdolle odczuwają ból i cierpią.
Mit ten zawdzięczamy ich niespotykanej łagodności, cierpliwości, pozbawionemu cech agresywnych temperamentowi
oraz wyjątkowo wysokiemu progowi pobudliwości.
Inne historie tłumaczące charakter Ragdolli to obecność w ich DNA genów człowieka lub pochodzenie kotów od
kosmitów...
 
Obecnie często spotykanym mitem jest rzekoma antyalergiczność rasy.
Za alergię odpowiedzialne jest białko Fel d1 zawarte w ślinie i łoju kotów, choć u Ragdolli jego natężenie może być
rzeczywiście mniejsze, nie czyni z rasy kotów całkowicie bezpiecznych dla alergików.
 
 
Tres Felis*PL
Hodowla kotów Ragdoll i Maine Coon
www.tresfelis.pl
www.facebook.com/ragdoll.tresfelis
 
Tech. wet. Katarzyna Gajewska
Zoopsycholog Zoofizjoterapeuta Felinoterapeuta
Dietetyk Psów i Kotów
Tel. +48 509 989 976
www.facebook.com/zoopsycholog.dietetyk.psow.i.kotow
 

http://www.tresfelis.pl



WYSTAWY FIFe W POLSCE

 

8 - 9 czerwca Kraków, KKF

15 - 16 czerwca Łódź, Supreme Cat Club

30 czerwca - 1 lipca Tczew, Cat Club Sopot

 

 

 

WYSTAWY FIFe  W CZECHACH I NA SŁOWACJI

 
15 - 16 czerwca Kosice (SK)

22 - 23 czerwca Brno (CZ)

27 - 28 lipca Praga (CZ)
 
 
 

 

Kalendarium hodowcy
czerwiec-lipiec

 
 

S T R E F A  H O D O W C Y

1 Supreme Chamion 
2 Supreme Premior
3 Grand International Champion 
4 Grand International Premior
5 International Champion
6 International Premior
7 Champion
8 Premior
9 Otwarta 
10 Kastraty
11 Młodzież (7-10 miesięcy)
12 Kocięta (4-7 miesięcy)
13a Nowicjat
13b Kontrolna
13c Ustalenie koloru
14 Koty domowe
 

Klasy wystawowe

 
 

 
kot rasy brytyjski krótkowłosy, 

Biszkopt Sarantina*PL, hodowla Sarantina*PL
fot. Katarzyna Wysocka

 

 kot rasy Turecki Van
 FI*Kipinattaren Atomic Aydin
hodowla Fenix Eye*PL



S T R E F A  H O D O W C Y

By otrzymać tytuł wystawowy, od IC/IP wzwyż, należy zebrać odpowiednią ilość certyfikatów w określonej klasie, również
na wystawach zagranicznych. 

 
 

Wszystkim noszącym się z zamiarem wyjazdu na wystawę zagraniczną przypominamy, że zgodnie z obowiązującym

Regulaminem wystawowym (pkt 1.13) podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:
 
- zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu organizującego wystawę
- kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź zrzeszonego w nim klubu, w którym jest
członkiem indywidualnym, zgodnie z instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 

 

W związku z powyższym przypominamy:

 

1. zgłoszenie na konkretną wystawę zagraniczną wysyłacie Państwo samodzielnie, do klubu organizującego wystawę;

 

2. do naszego klubu, na adres mailowy wysyłacie Państwo (tuż po zgłoszeniu się na wystawę zagraniczną!) następujących

informacji:
 
- informacji o udziale w wystawie zagranicznej,
- wskazanie wystawy, której zgłoszenie dotyczy
- imię i nazwisko hodowcy,

- imię i przydomek kota biorącego udział w wystawie zagranicznej.

Wystawy zagraniczne

 
 

 
kot rasy Korat, hodowla Sezerp*PL
NW13, 14 SP Dongalas Glitne DSM

 



TU NAS ZNAJDZIECIE:

media społecznościowe

 
 

Kontakt klubowy

 

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z dokumentacją
hodowlaną:
Katarzyna Krukierek-Małec, kontakt mailowy na adres Klubu
 
 
 
Osoba kontaktowa w sprawach związanych z Biuletynem,
mediami społecznościowymi, wydarzeniami:
Katarzyna Wysocka, kontakt mailowy na adres Klubu. 
 
 
 

 

Zdjęcia kotów pochodzących z hodowli członków KKF umieszczamy w Biuletynie bezpłatnie. Umieszczamy wyłącznie zdjęcia
dobrej jakości, do których macie Państwo prawa autorskie. Przysyłajcie je na klubowy adres mailowy. Zastrzegamy sobie prawo
wyboru zdjęć do umieszczenia w Biuletynie.
 
Chętnych do napisania o swojej rasie gorąco zapraszamy – stałą rubrykę w Biuletynie stanowić będzie „Portret rasy”. To
doskonała okazja do zaprezentowania szerszej publiczności zarówno rasy jak i swojej hodowli.

kkf.info.pl@gmail.com
tel. +48 728 182 298 
 
 
adres korespondencyjny:
Bugaj 128
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 

S T R E F A  K L U B U

@krakowskiklubfelinologiczny

@kkf

@kkf

Biuletyn

 
 
Reklama w Biuletynie:
dla członków KKF               1/2 strony 15 zł, cała strona 30 zł
dla pozostałych  (i firm)   1/2 strony 30 zł cała strona 50 zł
 
Reklama w Katalogu wystawowym:
1/2 strony 50 zł, cała strona 100 zł
 


