SINGAPURA
Afgeleid van de CFA standaard
De Singapura is een vrij kleine kat met
opvallend grote ogen en oren en een verfijnde
tere kleur.
KOP
Afgeronde schedel, breed bij de ooghoeken en
een vrij kort, breed snuitje met duidelijke
pinch. In profiel gezien een afgerond
voorhoofd met een lichte glooiing ter hoogte
van de ogen. Rechte verticale lijn van neuspunt
naar kin. Goed ontwikkelde kin.
OREN
De grote oren zijn tamelijk wijd geplaatst. De
oren zijn breed aan de basis, met een diepe
schelp en afgeronde toppen.
OGEN
Grote, wijd geopende, amandelvormige ogen,
enigszins schuin geplaatst.
Tenminste een oogbreedte ertussen.
OOGKLEUR
Helder, stralend, eenkleurig hazelnoot, groen
of geel, hoe dieper van kleur hoe beter.
NEK
Korte stevige nek
LICHAAM
Klein tot middelgroot van lengte en formaat.
Iets gedrongen, hard gespierd lichaam met een
horizontale ruglijn. Buik niet slap maar stevig
gespierd.
POTEN en VOETEN
Gespierde poten, bij lichaam vrij zwaar maar
taps uitlopend in kleine, ovale voeten.
STAART
Vrij lang en geleidelijk smaller toelopend in
een rond uiteinde, maar geen zweepstaart. Het
einde van de staart reikt, wanneer de staart
langs het lichaam gehouden wordt, tot vlak
achter de schouder
VACHT
Dun, erg kort, fijn van structuur, zijdeachtig
glanzend en zeer glad aanliggend. Kittens
mogen een iets langere vacht hebben
TICKING:Minimaal dubbele ticking, liefst
driedubbel, de haarpunt is donkerbruin.

AFTEKENING
Kenmerkend is de streeptekening aan de
binnenkant van de voorpoten en op de knieën.
Mascaralijntjes om de ogen, duidelijke M op
het voorhoofd toegestaan evenals een vage
halsband.
Snuit, borst, buik zijn warm ivoor zonder
ticking. Donkere staartpunt met neiging tot
donkere streep aan de bovenzijde. Aalstreep
toegestaan.
Kleur ticking donkerbruin, voetzolen:
donkerbruin
NIET TOEGESTAAN
1- kleine oren
2-kleine ogen
3-geen glad aanliggende vacht
4-koude grondkleur
5-grauwe haarbasis
6-duidelijke strepen aan de buitenzijde van de
voorpoten
7-voelbare afwijkingen in de staart
8-geen aftekening op de poten
Beoordeling ZEER GOED
1-witte vlekken
2-ringen op de staart
3-geen ticking boven op de kop
4-gesloten halsband
5-strepen rondom de poten
6-zichtbare knikstaart
7-blauwe ogen
8-andere kleur dan sepia agouti

puntentelling
Kop
15
oren
10
Ogen
10
Lichaam,
poten voeten en staart 20
Vachtstructuur
15
Aftekening en ticking 20
Vachtkleur
10
Totaal
100
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