Generální shromáždění FIFe 2016

Generální shromáždění FIFe
Lisabon 26.- 27.5.2016

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



Volby

Prezident (3-leté období): zvolena pí. Annette Sjödin (SE)
Generální sekretář (3-leté období): zvolen p. Eric Reijers (CZ)
Chovatelská a registrační komise – volba 3 členů (3 roky) – zvoleni p. Ole Amstrup (DK), pí Sarah
Johnson (GB), pí Cecilia Wennergren (SE)
Disciplinární komise – volba 5 členů (3 roky) – zvoleni p. Hans Lindberg (SE), pí Eva Minde (NO), pí
Anne Paloluoma (FI), p. Herbert Steinhauser (AT) a pí Paula van de Wijngaart (NL)
Posuzovatelská a standardní komise – volba 6 členů (3 roky) – zvoleni p. Gerardo Fraga y Guzmán
(ES), p. Stéphane Henry (FR), p. Steven Jones (NO), pí Donatella Mastrangelo (IT), pí Katia Pocci (IT)
a pí Marie Westerlund (SE)
Výstavní komise – volba 6 členů (3 roky) – zvoleni p. Joao Noronha (PT), p. Nicolas Revenant (FR),
pí Waltraut Sattler (DE), p. Charles Spijker (NL) a pí Goran Vinje (NO)

Návrh na vyloučení
Kypr – Pan Cyprian Cat Club – neuhrazení poplatků - schváleno

Výběr z projednávaných návrhů (v případě přijetí platnost od 1.1.2017, není-li uvedeno jinak)



Návrhy týkající se Stanov:
Suomen Kissaliitto (FI) – změna počtu hlasů na Generálním zasedání podle množství pořádaných
výstav a nově registrovaných CHS
neschváleno

Návrhy týkající se standardů plemen a EMS kódů:
Mundikat (NL) – změna ve standardu LPL/LPS – mandlový tvar oka (dříve oválný)
schváleno
ČSCH SCHK (CZ) – přejmenování NEM na SIB s odznaky
neschváleno
FD (DK) – změny ve standardu MCO
neschváleno
Mundikat (NL) – registrace druhů kresby u harlekýnů a vanů
neschváleno
Posuzovatelská a standardní komise – přesunutí „bílých skvrn, nepovolených standardem plemene“
v tabulce vad z diskvalifikujících vad do vad, vylučujících udělení certifikátu
neschváleno
DEKZV (DE) – změny ve standardu CHA
staženo
ANFI (IT) – vytvořit nový EMS kód pro bílou skvrnitost typu „medailonků“
staženo
CPF (PT) – změna standardu THA
staženo
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Návrhy týkající se Chovatelského a registračního řádu FIFe:
Chovatelská a registrační komise, Posuzovatelská a standardní komise – návrh na uznání stříbřitých
variet SBI
schváleno
FD (DK) – v kapitole o kočkách, které nejsou povoleny k využití v chovu: původ kočky je tvořen 9
generacemi předků, „divoké“ kočky v jakékoliv generaci předků nejsou povoleny
staženo
ANFI (IT) – reregistrace do cílového plemene při křížení různých nesesterských plemen – návrh
registrovat potomky po 3-4 generace jako XLH/XSH
staženo

Návrhy týkající se Řádu pro posuzovatele a posuzovatele - žáky:
Posuzovatelská a standardní komise – kandidát na posuzovatele – žáka musíl odchovat ve své vlastní
chov. stanici min. 3 vrhy (původně byla zahrnuta i jiná CHS člena jeho domácnosti)
schváleno
Posuzovatelská a standardní komise – modifikace pravidel posuzovatelských a žákovských seminářů
schváleno
Posuzovatelská a standardní komise – zvýšení minimálního věku pro kandidáta na posuzovatele – žáka
na 25 let (původně 21)
schváleno
Posuzovatelská a standardní komise – modifikace pravidel pro žákování v souladu s novými výstavními
kategoriemi, platnými od 1.1.2016
schváleno

Návrhy týkající se Výstavního řádu:
DEKZV (DE) – zapojení DEKZV do skupiny organizátorů Severomořské výstavy pro vítěze (titul NSW)
schváleno
FD (DK) – zpřesněno znění podmínek pro veterinární přejímku při mezinárodních výstavách – zůstává
nutnost očkování nebo přeočkování min. 15 dnů před výstavou a i rozhodnutí národního člena, zda při
přejímce kontrolovat všechny kočky nebo provést kontrolu namátkovou
schváleno
Výstavní komise – nový článek, typy národních nebo mezinárodních výstav:
a) 1 jednodenní výstava, 1 certifikát,
b) 1 dvoudenní výstava, 1 certifikát
c) 2 jednodenní výstavy (s různými výstavními kategoriemi nebo plemeny každý den), 1 certifikát
d) 2 jednodenní výstavy, 2 certifikáty
schváleno
Suomen Kissaliitto (FI) – nová možnost při organizování výstav:
1 jednodenní výstava, 2 certifikáty
2 jednodenní výstavy (dělené podle kategorií nebo plemen), 2 certifikáty
Není povoleno pořádat jakkoli kombinované výše uvedené typy výstav tak, aby umožňovaly kterékoliv
kočce získat více než 2 certifikáty během dvou po sobě jdoucích dní. Posuzovatelé se mohou účastnit
pouze jedné výstavy v jednom dni. (Poplatky za výstavu: 1 jednodenní dvoucertifikátová výstava i 2
jednodenní výstavy dělené podle kategorií nebo plemen s možným ziskem 1 certifikátu jsou
považovány za 2 výstavy.)
schváleno
Suomen Kissaliitto (FI) – zpřesnění podmínek pro zisk titulů GIC/GIP a SC/SP, pokud nebyly splněny
podmínky bodu a)
schváleno
FFF (FR) – žádost o schválení smlouvy uzavřené mezi FFF a LOOF (Organizace LOOF, která je ve Francii
v současné době pověřena vystavováním průkazů původu pro všechny kočky, se rozhodla o své vlastní
vůli od 1.1.2016 neuznávat výstavy, pořádané FFF. Ta, na radu svého právního zástupce, uzavřela
s LOOF dohodu o akceptování účasti koček s LOOF tituly ve třídách 1-8 na výstavách pořádaných FFF.
Tato smlouva umožňuje, aby FIFe tituly členů FFF byly uváděny na průkazech původu, které LOOF
vystavuje). FFF se zaručuje, že smlouva nebude prodloužena a její platnost skončí 23.2.2017
schváleno s okamžitou platností a časovým omezením do 23.2.2017
Výstavní komise – reformulace a upřesnění článku o online přihlašování na zahraniční výstavy
schváleno
Výstavní komise – datum konání výstav vítězů ve výstavním kalendáři FIFe – musí být uvedeno min. 2
roky před datem konání
schváleno
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Výstavní komise – úprava tabulky výstavních titulů – vypuštění titulů EC/EP, FAC/FAP
schváleno
Výstavní komise – doplnění článku o uvádění neuznaných plemen ve výstavním katalogu – pokud
neexistuje předběžný EMS kód, musí být uvedeno jako XLH/XSH * doplněné uvedením celého názvu
plemene v závorce, ve tř. 9 -12
schváleno
DEKZV (DE) – změna v pravidlech Open doors – akceptování non FIFe vystavovatelů ve tř. 8-1 za
předpokladu registrace jejich koček a získaných titulů v plemenných knihách národních členů FIFe
neschváleno
SVERAK (SE) – registrace domácích koček do plemenných knih
neschváleno
SVERAK (SE) – účast domácích koček na výstavách v jakémkoliv věku povolena pouze kastrátům
neschváleno
ZFDS (SI) – vytvořit novou výstavní třídu pro kočky ve věku 10-12 měsíců
staženo
Schválené návrhy jsou platné od 1.1.2017 !!!
Texty aktuálně platných (od 1.1.2016) znění všech řádů atd. v oficiálních jazycích FIFe:
FIFe
v češtině:
Sdružení chovatelů koček v ČR
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