Generální shromáždění FIFe
Albufeira 24.- 25.5.2012

Přehled výsledků hlasování
(plný text projednávaných návrhů viz např.:
http://www1.fifeweb.org/dnld/ga/agenda_en.pdf)


Volby
Komise posuzovatelská a standardní – doplňovací volby (1 rok) – pí Pia Nyman (SRK FI)
Kontroloři (3 roky) – pí. Argia Laura Burani (NRR NO), p. Michael Wirth Färdigh (SVERAK SE)
Asistenti kontrolorů (3 roky) – p. Timo Kanniainen (Felikat NL), p. Joeri Vanrusselt (FBE BE)

Žádost o členství pod patronátem
Moldova (MD) – Felis Moldavia – mentor UFU (UA) – neschváleno, k nutné 3/4 většině chyběly 2 hlasy



Projednávané návrhy (v případě přijetí platné od 1.1.2013)



Návrhy týkající se Stanov:

AFA (AR) – přidat k oficiálním jazykům FIFe španělštinu (doplnění čl. 13.2)
neschváleno
Komise pro posuzovatele a standardy FIFe – délka funkčního období (změna čl. 6.1) – každoroční
volba 1/3 členů komise
neschváleno
Komise pro posuzovatele a standardy FIFe – každá posuzovací kategorie musí být v komisi zastoupena
nejméně dvěma členy s aprobací pro příslušnou kategorii (změna čl. 6.2)
schváleno


Návrhy týkající se Organizačního řádu:

Předsednictvo FIFe – generálnímu shromáždění smí předsednictvo a jednotlivé komise předložit
maximálně po 10 návrzích (úprava čl. 4.6)
schváleno


Návrhy týkající se standardů a EMS kódů:

Komise pro posuzovatele a standardy FIFe – změnit obecný popis variet se siamskými odznaky: Barva
těla je světlá, přednostně bez stínování. Mezi odznaky a barvou těla musí být dobrý kontrast
schváleno
Výstavní komise FIFe – ve standardu NFO přesunout nt/at resp. nt/at 01/02 61/62/63/64 a nt/at 03/09
z posuzovacích skupin I resp. II do skupin III resp. IV
staženo
FD (DK) – zrušit uvadění barvy oka při registraci plemen posuzovaných ve skupinách u koček s
vysokým podílem bílé barvy (01,02)
neschváleno
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Mundikat (NL) – přerozdělit plemena do výstavních kategorií I-V
staženo
SVERAK (SE) – přerozdělit bodové hodnocení ve standardu ABY/SOM – 20 bodů barva těla, 20 bodů
ticking
schváleno



Návrhy týkající se Chovatelského a registračního řádu FIFe:

Předsednictvo FIFe – názvy chovatelských stanic – zrušit povinnost uvádět u jména CHS národní kód
(změna ve čl. 5.2.2)
schváleno
Komise FIFe pro zdraví a pohodu – zavedení přesnější terminologie v čl. 2.3.3 (resp. 1.8 Výstavního
řádu): kočičí panleukopenie, kočičí kalicivirus a kočičí herpesvirus
schváleno
Komise FIFe pro zdraví a pohodu – doplnění CYM do čl. 6.11
schváleno
Chovatelská a registrační komise FIFe – reorganizace, přečíslování a úprava čl.:
3.5 Kočky nepovolené pro chov: přečíslovat na 3.6, doplnit o:
jakýkoliv druh „divokých” koček nebo jakékoliv nové plemeno vzniklé z „divokých koček”
a
kočky trpící (pseudo)achondroplazií …
Každý národní člen FIFe může zavést další zdravotní omezení podle národních podmínek.
3.6 Genetická onemocnění a testy: přečíslovat na 3.5;
8.3 Munchkin a „divoké“ kočky: přesunout do nového čl. 3.6.1: vypustit – munchkin, FIFe nevytvoří
EMS kód pro munchkiny. Nově: „Divoké“ kočky a nová plemena vzniklá z „divokých” koček.
FIFe neuzná ani nevytvoří EMS kódy pro – jakýkoliv druh „divokých” koček
- jakékoliv nové plemeno na bázi „divokých” koček.
Takové kočky nejsou povoleny pro chov, FIFe je neregistruje, nemohou být vystavovány na výstavách
FIFe, nemohou být jakkoliv podporovány ani propagovány
8.4 Kočky trpící osteochondrodysplazií: přesunout do nového čl. 3.6.2. Nově: Kočky trpící
(pseudo)achondroplazií nebo osteochondrodysplazií.
Doplnit: FIFe neuzná ani nevytvoří EMS kódy pro – kočky trpící (pseudo)achondroplazií (viz čl. 3.5.2).
Takové kočky … nemohou být jakkoliv podporovány ani propagovány
8.4 přesunout poznámku o zrušení EMS kódu pro SFL/SFS do čl. 8.1
schváleno
Chovatelská a registrační komise FIFe - doplnit do čl. 4.5 Průkaz původu:
Pokud není k dispozici výše zmíněné minimum informací o jakémkoliv předkovi, pak:
 musí být kočka uvedena v RIEX
 v průkazu původu musí být uvedeny dostupné informace
 chybějící informace nemusí být v průkazu původu uvedeny
schváleno
Chovatelská a registrační komise FIFe – změnit termíny „LO registr” a „RIEX registr” na „Plemenná
kniha” (čl. 4.6.2, 5.1.1, 5.1.3, 9.1.1, 9.1.3 a 10.2.3)
schváleno
Chovatelská a registrační komise FIFe – změny ve čl.:
5.2.2 Název CHS nesmí obsahovat: doplnit – EMS kód nebo jakoukoliv jinou zkratku pro jakékoliv
plemeno nebo jméno plemene
- slovo/slovní spojení „chovatelská stanice“ v jakémkoliv
jazyce
5.2.3 Žádost o přiznání názvu CHS: doplnit: Individuální člen národního člena FIFe
- podává žádost o registraci názvu CHS do Knihy názvů CHS prostřednictvím svého národního člena
FIFe
schváleno
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Chovatelská a registrační komise FIFe – změny ve čl. 5.2.5 Změny názvů CHS
staženo
Chovatelská a registrační komise FIFe – změny ve čl. 6.6 (Donský sphynx) a 6.17 (Peterbald) a v EMS
kódech:
zjednodušení registračních pravidel a chovná omezení u plemen DSP a PEB, vytvoření nových EMS
kódů 81, 82 a 83 pouze pro plemena DSP a PEB:
krytí DSP x DSP
nově:
Vzhled

EMS

bezsrstý (hairless)

DSP*

flock

DSP*

dlouhá srst (long coat)

DSP x * 81

krátká srst (short coat)

DSP x * 82

brush

DSP x * 83

Chovná omezení

všichni DSP smí být pouze použiti k chovu DSP

krytí PEB x PEB nebo PEB x BAL/OLH/OSH/SIA/SYL/SYS
nově:
Vzhled

EMS

bezsrstý (hairless)

PEB*

flock

PEB*

dlouhá srst (long coat)

PEB x * 81

krátká srst (short coat)

PEB x * 82

brush

PEB x * 83

Chovná omezení

všichni PEB smí být pouze použiti k chovu PEB

Kód „br” se ruší, nahrazuje ho 83, registrace se provádí beze změn.
DSP/PEB s krátkou/dlouhou srstí se nově registrují jako x varieta s použitím 81/82
(např. DSP x n 33 81, PEB x f 03 21 83)
Flock: kočka má po celém těle místa se zbytky srsti maximálně 2 mm dlouhé. Tito DSP/PEB jsou
uznanou varietou a neoznačují se žádným doplňujícím EMS kódem.
Registrace dlouho/krátkosrsté variety DSP/PEB x * 81/82: Gen, který u DSP/PEB způsobuje bezsrstost
je dominantní, tzn. že koťata s chlupy/srstí se mohou narodit čistokrevným bezsrstým rodičům.
Osrstěné kočky jsou integrovanou součástí plemene. Tyto kočky musí být registrovány jako neuznaná
varieta (x) s použitím kódů 81 nebo 82 (např. DSP/PEB x n 33 81, DSP/PEB x f 03 21 82)
schváleno
Chovatelská a registrační komise FIFe – prezentace nové barevné variety/nového plemene (čl. 10.2.2,
10.2.3) Jejich prezentace se musí konat – během 1 nebo 2 mezinárodních výstav FIFe
doplnit :
nebo
- ve spojení s 1 nebo 2 oficiálními akcemi FIFe …
schváleno
ČSCH (CZ) – každý člen FIFe je oprávněn zavést přísnější pravidla odpovídající národním podmínkám
(vyjmout z bodu 3.5 a vytvořit nový bod 3.7)
staženo
ČSCH (CZ) – změnit povinné genetické testy na doporučené (čl. 3.6.1)
neschváleno
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FD (DK) – u testů, které jako povinné stanoví FIFe nebo jednotlivý národní člen FIFe, musí být jejich
výsledek, vycházející z veterinární/laboratorní dokumentace a předložený chovatelem, zaznamenán
národním členem a výsledek testu musí být uveden buď přímo v průkazu původu nebo na jeho
samostatné příloze
schváleno
FD (DK) – vytvořit nový článek pro TUV v Kap. 6: FIFe uznává pouze následující EMS kódy pro TUV:
d,e,n,a,f,g (21). Potomci v neuznaných barvách se registrují jako XLH*(TUV). FIFe nebude
podporovat jednotlivé chovatele ani chovatelské organizace v chovu TUV jakýchkoliv jiných barevných
variet než jsou výše uvedené. Pouze kočky importované z Turecka a s ním sousedících zemí mohou být
vystaveny ve třídě noviců, jejich původ musí být doložen oficiální dokumentací
schváleno
1.DEKZV e.V. (DE) - uzavřít třídu noviců pro plemeno BUR s výjimkou kastrátů (doplnění čl. 6.5)
schváleno
ASFE (ES) – doplnit čl. 6.20 o plemena SYS/SYL
schváleno
Felis Romania (RO) – uznat plemeno SIN (singapura)
schváleno


Návrhy týkající se Řádu pro posuzovatele a posuzovatele-žáky:

FFF (FR) - každý z posuzovatelů FIFe smí posuzovat na non-FIFe výstavách maximálně o dvou
víkendech v kalendářním roce (doplnění bodu 3.7)
schváleno
Předsednictvo FIFe – kopie dokumentů mohou být též digitalizované (doplnění čl. 1.8)
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – vložení nového článku 2.2.4
Každý národní člen FIFe může organizovat pro posuzovatele-žáky semináře, zaměřené na určité
plemeno. Tyto semináře jsou organizovány ve spolupráci s příslušnou chovatelskou radou FIFe a jsou
vedeny posuzovatelem FIFe. Mohou se konat během víkendu, kdy se koná výstava. Během jednoho
dne je možné konat maximálně 3 takové semináře, na každém z nich musí být předvedeno minimálně
10 koček příslušného plemene různě starých. Osvědčení (praxe mimo výstavu) musí být podepsáno
přednášejícím posuzovatelem a vydává se pouze těm, kteří se zúčastnili celého semináře. Počet koček
předvedených na semináři se žákovi započítává do požadovaného počtu pro určitou kategorii s
ohledem na čl. 2.1.17. Příslušné informace o semináří (plemeno/plemena, místo konání a doba trvání)
se zveřejňují v oficiálním kalendáři výstav FIFe minimálně 2 měsíce před datem konání. Měla by též být
uvedena informace o pořadateli a telefonickém/faxovém/emailovém kontaktu.
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – zrušit čl. 2.1.5.5
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – doplnit plemena KBS a SYL do výčtu výjimek (čl.
2.1.15)
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – minimální časové rozmezí pro žákování: kategorie
I a IV – nejméně 12 měsíců, kategorie II – nejméně 18 měsíců, kategorie III – nejméně 2 roky
(doplnění v čl. 2.4.1)
schváleno
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Návrhy týkající se Výstavního řádu:

Výstavní komise FIFe – zrušení výjimek pro Norsko, Švédsko a Velkou Britanii ve vztahu k vzdálenosti
mezi pořádanými výstavami (čl. 1.4) a zrušení výjimek pro Norsko, Švédsko, Velkou Británii a Island
ve vztahu k pořádání výstav o stejném víkendu, kdy se koná Světová výstava FIFe (čl. 2.5)
schváleno
Výstavní komise FIFe – povinnost uvádět v materiálech výstavy seznam všech na výstavě působících
FIFe i non-FIFe posuzovatelů včetně kvalifikace, které kategorie mohou posuzovat (čl. 1.10c, 1.14 a
6.1.2d)
schváleno
Výstavní komise FIFe – katalog výstavy musí obsahovat jméno majitele kočky (dříve vystavovatele),
dále musí obsahovat přinejmenším seznam majitelů všech vystavovaných koček včetně kódu země
(ISO), v níž majitel sídlí, klub nebo organizaci, jejímž je členem a katalogová čísla všech jeho
vystavovaných zvířat (změna čl. 1.14)
schváleno
Výstavní komise FIFe – všechny FIFe tituly jsou dostupné pouze pro kočky registrované ve FIFe a
domácí kočky, jejichž majitelem je individuální člen národního člena FIFe (doplnění čl. 4.1.1)
schváleno
Výstavní komise FIFe – BIS pro plemena pro všechny výstavní kategorie (doplnění čl. 4.9.4)
staženo
Výstavní komise FIFe – pořadatel výstavy nemá povinnost informovat posuzovatele, že bude
zkoušejícím (změna čl. 6.4.1)
schváleno
Výstavní komise FIFe – výjimky pro zisk titulů IC/IP, GIC/GIP a SC/SP pro země s ohledem na jejich
geografickou polohu – Kypr, Řecko, Island a Portugalsko (změna 3)
schváleno
Výstavní komise FIFe – v příloze Tabulka diskvalifikujících vad - upravit body:
8.3: Březí či kojící kočka – Nevyplní se výstavní posudek, kočka musí být okamžitě přemístěna do
karantény
8.4: Kočka, u níž během výstavy veterinář potvrdí onemocnění – Kočka musí být okamžitě a společně
se všemi ostatními kočkami téhož vystavovatele přemístěna mimo výstavní halu
8.5: Kočka, vykazující zřejmé známky špatného zdravotního stavu - Nevyplní se výstavní posudek,
kočka musí být okamžitě přemístěna do karantény
schváleno
ČSCH (CZ) – k vystavování v zahraničí není třeba potvrzovat členství razítkem národního člena FIFe na
přihlášce, stačí potvrzení emailem (změna čl. 1.13)
staženo ve prospěch následujícího návrhu SVERAK
SVERAK (SE) – přihláška na výstavu musí být vyplněna a zaslána v souladu s požadavky pořádajícího
klubu (změna čl. 1.13)
schváleno
SVERAK (SE) - na potvrzení o přijetí na výstavu není třeba uvádět jména posuzovatelů (změna čl.
1.17a)
schváleno
FPL (PL) – nekastrované domácí kočky (tj. vypustit: ve věku 10 a více měsíců) nesmějí být přijaty na
výstavu (čl. 3.4)
neschváleno
1.DEKZV e.V. (DE) - zrušit udělování titulu Národní vítěz (zrušení čl. 4.17)
staženo
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FFF (FR) – jednotlivý non-FIFe posuzovatel smí na výstavách FIFe posuzovat maximálně během 3
víkendů v kalendářním roce (čl. 6.1.2e)
schváleno
ASFE (ES) – v období 1.1.2013 – 31.12.2016 povolit členům ASFE, aby titul IC/IP byl přiznán také při
získání 5 CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů pouze v jedné zemi (doplnění Přílohy 3)
schváleno

Schválené návrhy jsou platné od 1.1.2013 !!!
Texty aktuálně platných (od 1.1.2012) znění všech řádů atd. v oficiálních jazycích FIFe:
FIFe
v češtině:
Sdružení chovatelů koček v ČR
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