Generální zasedání FIFe
Monte Gordo 24.- 25.5.2018

 Volby:
pokladník (3 roky) – p. Leopold van de Haterdt (NL Mundikat)
viceprezident (3 roky) – p. Dietmar Sagurski (DE 1.DEKZV)
člen Chovatelské a registrační komise (1 rok) – pí Maria Myrland (NO NRR)
kontroloři (3 roky) – p. Jürg Keller (CH FFH), pí. Marie-France Pohl (LU LCC-FFL)
asistent kontrolorů (3 roky) - pí Jaana Heikanen (FI SRK)
 Členství pod patronátem
Thajsko (TH CCS) neschváleno
 Plné členství
Čína (CN CCU)
schváleno

Výběr z návrhů (při schválení platnost od 1.1.2019, není-li
stanoveno jinak)


Změny Stanov

FB

umožnit individuálním členům národních členů být
funkcionářem v non-FIFe organizacích
neschváleno


Změny Organizačního řádu

SK FFS



Návrhy týkající se standardů plemen a EMS

ČSCH SCHK
ČSCH SCHK
FD

členství v jiné zemi, než žadatel žije – národní člen FIFe,
který dostane žádost o členství od osoby žijící v jiné zemi,
požádá místního národního člena o vyjádření, zda je či není
tato osoba jeho členem a zda má či nemá
administrativní nebo disciplinární závazky; odpověď
musí být doručena během 1 měsíce
schváleno

do bodového ohodnocení očí u plemene BML přidán i výraz
„velikost“
schváleno
do bodového ohodnocení očí u plemene BUR přidán i výraz
„velikost“
schváleno
změna ve standardu PEB – nemusí být upřednostňováni
bezsrstí jedinci, u variety brush možnost bezsrstých oblastí
na hlavě je nahrazena možností bezsrstých oblastí na ocase,
není již stanoveno rozmístění kožní ch vrásek
schváleno

FH

přesun DRX a SPH z kategorie 4 do kategorie 3
neschváleno
Mundikat
oddělení britských koček s odznaky tipped (11 33)
od britských koček s odznaky tabby (21 33)
neschváleno (kód 11 33 není definován v obecné části
standardů)
FAF-FR
společné posuzování britských zlatých tipped a ticked
(*y 11 + *y 25)
staženo
FAF-FR
doplnění kódu 09 do standardu SRL a SRS
schváleno
SVERAK
ve standardu TUV umožněny všechny barvy očí, v bodovém
ohodnocení přesunuto 5 bodů od očí ve prospěch ohodnocení
těla
schváleno
FFS
přesunutí LPL/LPS z kategorie 2 (11 posuzovacích skupin) do
kategorie 4 (9 skupin)
staženo
Komise pro posuzovatele a standardy
modifikace popisu barvy očí u bikolorů (03) v obecné části
standardů a EMS kódech a jejich společné posuzování ve
stejné třídě obdobně jako u harlekýnů a vanů (02 a 01);
navazuje též úprava standardu EXO/PER a BLH/BSH
doplněním povolených kódů 61 a 63 (modré a různé oči) u
03
schváleno


Návrhy týkající se Chovatelského a Registračního řádu

FFH
FD

ANFI
NRR
SVERAK



registrace názvů chovatelských stanic povinně s národním
kódem a znakem *
neschváleno
povinný DNA test na PRA-rdAC pro OLH/OSH, BAL/SIA
a PEB před použitím v chovu, pokud jejich rodiče již nebyli
testováni N/N;
do chovu povoleni N/N x N/N nebo N/N x N/rdAC
schváleno
zvážení kontroly koček importovaných z jiných registrů před
jejich registrací do plemenné knihy
staženo
uvádění kódu var u ABY, v jejichž liniích se vyskytují SOM
neschváleno
pro přiznání DM titulu se započtou kromě IC/IP/DM i tituly
DSM, DVM a JW
schváleno

Návrhy týkající se Řádu pro posuzovatele a posuzovatele-žáky

Komise pro posuzovatele a standardy
teoretická a praktická část posuzovatelské zkoušky se může
konat odděleně během různých výstav nebo jiných
příležitostí; výsledek je pak platný po dobu následujících

12 měsíců (tj. při nesložení praktické části zkoušky je
úspěšně složená teoretická část platná po dobu 12 měsíců, po
tomto termínu výsledek propadá)
schváleno


Návrhy týkající se Výstavního řádu

FBE
FBE
FFH

FD
FH
Mundikat
NRR
SVERAK
Výstavní komise

Výstavní komise
Výstavní komise

zřízení pracovní skupiny k modernizaci výstavního systému
neschváleno
zrušit časové omezení platnosti Open Doors
schváleno
vytvoření nových výstavních tříd 15a (mimo soutěž) a 15b
(pro kočky, které zatím nezískaly certifikáty, opravňující je
k registraci titulů – např. jim chybí certifikáty ze zahraničí)
neschváleno
titul JW – 5. BIS musí být získán ve tř. 11, aby se předešlo
příliš rychlému zisku titulu
neschváleno
rozpis bodového hodnocení na výstavním posudku
neschváleno
povolit non-FIFe vystavovatelům vystavovat i ve tř. 7 a 8
neschváleno
změna ve výstavních třídách: tř. 11 – věk 9-12 měsíců, tř.
12a – věk 4-6 měsíců, tř. 12b – 6-9 měsíců
neschváleno
změna ve výstavních třídách: tř. 11 – věk 8-12 měsíců, tř.
12 – věk 4-8 měsíců
neschváleno
kočky přijaté na výstavu po uzavření zpracování tištěné verze
katalogu mohou soutěžit pouze jsou-li jejich údaje
zveřejněny v dodatku katalogu
schváleno
kvalifikace pro Světovou výstavu – přeformulován a zpřesněn
popis podmínek (zachován obsah)
schváleno
zpřesnění formulace, který posuzovatel rozhoduje při rovnosti
hlasů při BIS (referee judge)
schváleno

