LIJST VAN LICHAMELIJKE GEBREKEN – GCCF
Aan dieren, die een van de volgende afwijkingen vertonen, mag ten hoogste de kwalificatie Zeer Goed
worden gegeven:
-Elke deuk of uitstulping, die niet tot de normale schedel behoort
-Asymmetrische schedel
-Entropion: Als een ooglid zo omgekruld is, dat de oogharen over de oogbol schuren
-Permanent scheel zien
-Vernauwing van de neusgaten, die de ademhaling kan belemmeren.
-Duidelijke overbeet: als de kaken gesloten zijn, staan de bovenste tanden te ver over de onderste
tanden. Bij een scharend gebit, wel toegestaan, vallen de bovenste tanden net voor de onderste tanden
langs, zodat de tanden als schaar functioneren.
-Duidelijke onderbeet: als de kaken gesloten zijn, staan de onderste tanden voor de bovenste tanden.
De hoektanden zijn verticaal geplaatst en de uiteinden mogen in de lip en in de bek geen
verwondingen veroorzaken. Alle hoektanden zijn aanwezig.
-Afwijkende vorm van de borstkas en de met een platte borstkas samengaande afwijkende vorm van
de ruggengraat doorgezakte rug.
-Uitstekende punt aan het borstbeen (sternum).
-Knik in de staart, d.w.z. wanneer de wervels niet in elkaars verlengde liggen; uitgezonderd de Japanse
Bobtail.
-Aan elkaar gegroeide staartwervels
-Patella luxatie: extreem beweeglijke knieschijf.
-Niet correct aantal tenen
-Navelbreuk (hernia)
-Monorchide of cryptorchide katers: Bij volwassen katers moeten twee teelballen ingedaald zijn.
Niet Toegestaan:
Als een kat één van de kenmerken vertoont, die als niet toegestaan wordt omschreven, betekent dit, dat
aan deze kat geen titel mag worden gegeven.
Fout:
De keurmeester kan aan een kat geen titel toekennen, als deze één of twee kenmerken vertoont,
genoemd bij de beschrijving als fout of bij één fout en meerdere als ongewenst omschreven
kenmerken, één en ander afhankelijk van de hoogte van de titel.
KLEURSLAGEN:
Voor kleurdeterminatie is bij non-agoeti’s de vachtkleur bepalend,voor de tabby’s is in geval van
twijfel de effen staartpunt en de kleur van de haren tussen de voetkussentjes de aangewezen plaats
De voetzolen bepalen niet de kleur.
VOOR ALLE RASSEN GELDT:
Katers zijn groter dan poezen
Bij volle katers zijn katerwangen toegestaan.
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