
CAT BREED ASSOCİATİON (CBA) 27-28 EKIM 2017 tarihinde "KEDI IRKLARI DERNEĞI" kulübü yapılacak olan Asya bölgesi dünya kedi 
yarışmasına "THE BEST CAT OF ISTANBUL'' davetlisiniz. 

Yarışmadaki en büyük fırsatlardan biriside 2 gün içinde 3 jürinin değerlendirmesi sonunda alınacak puanlarla tek yarışmada şampiyonluk 
kapatılabilecektir. 

CBA sisteminde ki yarışma Dünya'nin en güzel şehri olan Istanbul'da devam edecektir. Yetiştiriciler en güzel kedileri ile katıldığı bu yarışmada, kedi 
severler ile tanışma ve hoşca vakit geçirme fırsatı bulurken, birbirinden güzel kedilerin kıran kırana kupa, rozet ve ödüller kazanmak için yarıştığı 
heyecan dolu bir gün yaşama imkanı bulurlar. 

CAT BREEDER ASSOCİATİON (CBA) büyüyerek kulüp sayısını arttırıyor ve en büyük felinoloji sistemlerle anlaşma yapıyor. Türkiye'de bulunan tek 
profesyonel Felinoloji kedi kulübü TR CBA KEDI dır. Kulübümüz faaliyet gösterdiği 4 yılda düzenlemiş olduğu bir çok yarışma ve seminerler ile çok yol 
kat etmiştir. Bizim kulübümüzün yarışmaları standartları yüksek profesyonellik çerçevesinde yapılmaktadır. Jürilerimizin: Mrs.Tatiana Duachuk 
(AB/WCF) Ukrayna , Mrs.Alla Serimoğlu (AB/CBA/WCF) Türkiye, Mr.Nikolai Volkov (AB/WCF) Ukrayna. 

Yarışmaya katılacak farklı kedi ırklarının oluşturduğu görsel showu düzenlemekten dolayı heyecan ve gurur duyuyoruz. Jürilerimizin değerlendireceği 
ırklar: British, Scottish shorthair, Scottish longhair, Main coon, Persian, Birman, Ragdoll, Exotic, Sphynx vb. 

TEK IRK GÖSTERI SHOW, SHOW KITTEN ve JUNIOR, CBA RING ile birlikte her ring içinde en güzel kediler seçilecektir. 
İlk günün sonunda tüm klasmanların kazananlarının yarıştığı BEST IN SHOW düzenlenerek ilk gün için "İSTANBUL'UN EN GÜZEL KEDISI 1 GÜN" 
seçilecektir. İkinci gün için de aynı sistem uygulanacaktır. İlk ve ikinci günün kazananları "TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KEDISI 2017" seçilebilmek için 
yarışacaklar. Kazanan özel ödülünde sahibi olacak!!! 

Bizim sistemimizde Best ve yarışmanın EN GÜZEL KEDISI her klasmandan olabilir, KITTEN BİLE!!! 

Yarışmamızda sizleri görüp bu show'un heyecanı beraber yaşamaktan onur ve mutluluk duyarız... 

 
Form doldurup ve parayı transfer ediyorsunuz , sonra külübün adresine yolluyorsunuz , kontrol ettıkten sonra ,külüp size katılma onayı 
yollayacak. 

Online yarışma başvuru form:   
https://docs.google.com/forms/d/1nu9yYCagmsCq15TKXnyqxvYOlyRaB455usRmccXaRzI/edit 

 

 

 

 

 

  



 

  GÖNÜLLÜ KATILIM BAĞIŞI önceden kabul ediliyor!    

1/2 

değerlenderme 

1 gün 

  

3 değerlendirme 

2 gün 

Büyükler (САC-САСМ)(10 ay-8 sene kadar)  150/175 tl  200 tl 

Küçükler, Gençler, Batım (CACP-CACJ)(6 ay-10 ay kadar) 

Batımdan ayrı katılmak için önceden o kedi’yi talep etmek zorunlu,  

ek ödeme batımdan ayrı …. 

 150/175 tl  200 tl 

Kısırlar, Yaşlı kediler,  Dünya Şampiyonları.  100/100  100/100 

 Evcil ve  tanınmamış cinsler/renkler/yeni klasman(seceresiz)  70  100 

CBA-ring - Adult 30 

CBA-ring – Kitten Junior 30 

Tek cins gösteri 30 

 Kulüp üyeleri indirimi ( üyelik onayında 2018 yılında) -10% 

Yabancılara ve Istanbul dışında gelenler 2 kediden fazla, 3cü kedi itibaren  

indirimler özetlenebilir ! 

-15% 

 Çiftlikler 5 hayvandan fazla getirenler (tek kafa için) -10% 



TÜM BİLGİLERE  AŞAĞIDAKİ  WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ :  

 http://cba-turkey.com 

  

Gönüllü katkı transferi için hesap: 

 Türklar için:TL 

Başka bankadan transfer için: 

Hesap sahibi:  KEDİ IRKLARI DERNEGİ 

Hesap numara::  150\6295953 

İBAN № TR16 0006 2000 1500 0006 2959 53 

Банк:  GARANTİ BANK, TURKEY ,Istanbul, Erenköy şubesi 

Banka: 

Transferi amacı:  bağış yarışma için 

Kayıta kadar makbuzunuzu saklayınız! 

  

 


