Přehled změn 2016

Seznam změn k 1. 1. 2016
Nový člen a nový člen pod patronátem (s účinností od 28. 5. 2015)
Felis Moldova (MD) byl přijat jako 34. člen FIFe a China Cat Union (CN) jako nový člen FIFe pod
patronátem pod vedením ČSCH (CZ).
Plné uznání plemene LaPerm (s účinností od 1. 10. 2015)
LaPerm jsou plně uznané v dlouhosrsté i krátkosrsté varietě (LPL/LPS) a na výstavách budou posuzovány
v 11 skupinách (viz modifikovaný LPL/LPS standard) v kategorii 2. Mohou být přihlášeny ve třídách 1 –
12 a následně mohou získávat certifikáty pro všechny stupně titulů (CH-SC/PR-SP). Mohou také být
nominovány do BIS, získávat tituly BIS a kvalifikovat se na světovou výstavu a tzv. Winner Shows.
Předběžné uznání britské dlouhosrsté (British Longhair)
Britské dlouhosrsté kočky jsou předběžně uznané ve stejných barevných varietách jako britské
krátkosrsté a na výstavách budou posuzovány v kategorii 3. Mohou být přihlášeny ve výstavních třídách
7 – 12 a mohou získávat certifikáty pro tituly PCH/PPR a PIC/PIP (CAC, CAP, CACIB, CAPIB). Mohou
získat BIV, ale nemohou být nominovány do BIS, získat titul BIS nebo kvalifikovat se na světovou
výstavu nebo tzv. Winner Shows.
EMS kód BSH pro britské krátkosrsté
EMS kód pro britské krátkosrsté kočky byl změněn na BSH.
Sejšelská dlouhosrstá/krátkosrstá je nyní považována za siamské/balinéské kočky
Sejšelské dlouhosrsté/krátkosrsté kočky jsou nyní považovány za variety balinéských resp. siamských
koček s bílou.
Změny ve standardu habešských, somálských a evropských koček
Pro ABY/SOM byly přijaty úpravy ve standardu a bodovém hodnocení, pro EUR úprava bodového
hodnocení.
Změny v popisu barvy oka pro bengálské kočky
Ve standardu BEN byly přijaty změny v popisu barvy oka pro BEN n 22/24 31/32.
Chovnost a registrační podmínky
Všechny kočky registrované v plemenné knize FIFe mohou být použity pro chov, pokud jejich chovnost
není omezena Chovatelským řádem nebo národními pravidly vztahujícími se ke zdravotní problematice.
Žádná další zpřísňující chovatelská nebo registrační omezení nemohou být uplatňována. Není povoleno
považovat kočky za nechovné nebo je registrovat v (či přeregistrovat do) RIEX registru plemenné knihy
pouze na základě faktu, že neobdržely jakoukoliv požadovanou kvalifikaci na výstavě.
Poskytování krytí kocourem
Žádný kocour, vlastněný individuálním členem národního člena FIFe, nemůže být použit pro krytí, jehož
výsledkem by byla neregistrovaná koťata.
Registrace noviců
Pro novice (kočky, jejichž rodiče jsou neznámí, nebo kočky bez průkazu původu) byl zjednodušen proces
pro dosažení registrace v cílovém plemeni. Před tím, než mohou být novici použiti v chovatelském
programu nebo přihlášeni na výstavu, musí být registrováni v RIEX registru plemenné knihy.
Datum pro zaslání informací a dokumentů vztahujících se k návrhům na uznání
Nezbytné informace a dokumenty vztahující se k uznání nových plemen nebo nových variet musí být
komisím pravidelně zasílány příslušnou chovatelskou radou (Breed Council) a musí být doručeny
nejpozději 1. ledna, aby komise mohly návrhy na uznání zpracovat a postoupit generálnímu shromáždění
FIFe v daném roce.
Tituly pro předběžně uznaná plemena
Než může být navrženo plné uznání plemene, musí mít minimálně 15 koček zaregistrován titul PIC/PIP.
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Nové rozdělení kategorií na výstavách / Hlasování během Best in Show
Začíná platit nové rozdělení plemen ve 4 výstavních kategoriích (Výstavní řád, strana 34) podle
rozhodnutí z generálního shromáždění FIFe 2013. Posuzovatelé, kteří nejsou kvalifikovaní pro všechna
plemena prezentovaná v Best in Show v dané kategorii, se zdrží hlasování (rozhodnutí z generálního
shromáždění 2014).
Vzdálenost mezi výstavami
Národní členové FIFe jsou před odesláním žádosti o povolení organizovat výstavu na určitém místě
zodpovědní za kontrolu minimální požadované vzdálenosti (400 km) mezi výstavami organizovanými
různými členy FIFe. Tímto "pravidlem 400 km" jsou chráněny pouze výstavy uvádějící pevně dané datum
a místo konání včetně PSČ.
Pravidla pro Winner Shows a 4 nové tituly z těchto výstav
Byla upravena pravidla pro tzv. Winner Shows (regionální výstavy obdobné dosavadní skandinávské
výstavě) a vytvořeny 4 tyto nové výstavy a tituly, na nich udělované: American Winner (AW), Baltic
Winner (BW), Mediterranean Winner (MW) a North Sea Winner (NSW).
Winner Shows mohou být organizovány v termínu od února do konce června.
Kvalifikace pro Winner Shows jsou stejné jako pro světovou výstavu, což znamená, že domácí kočky s
titulem Distinguished Show Merit (DSM) jsou nyní automaticky kvalifikovány i pro Winner Shows.
Certifikáty zadávané na světové výstavě a tzv. Winner shows
Certifikáty zadávané na těchto výstavách jsou považovány za certifikáty získané v zahraničí.
Korespondence s posuzovateli, posuzujícími na výstavách
Organizátor výstavy musí veškerou korespondenci ohledně pozvání, hotelů a přesunů posílat na
posuzovatelovu (mailovou) adresu, uvedenou v oficiálním seznamu posuzovatelů FIFe.
Vystavování koček, importovaných z jiných organizací
Kočky importované z jiných organizací mohou být na výstavy přihlášeny do vyšší třídy než 9 až po jejich
registraci plemennou knihou národního člena FIFe, jehož je majitel členem.
Novici (třída 13a) a kočky z meziplemenného křížení (třída 13b)
Novici (třída 13a) a kočky narozené z meziplemenného křížení (třída 13b) budou na výstavy přihlášeny
jako XLH/XSH* s EMS kódem cílového plemene v závorkách. Třídy 13a a 13b mohou být posouzeny
předtím, než začne oficiální posuzování. Po získání potřebné kvalifikace ve třídě 13a resp. 13b mohou být
kočky vystaveny v cílovém plemeni. Organizátoři výstavy mohou toto povolit na stejné výstavě, kde byla
před zahájením oficiálního posuzování kvalifikace získána.
Ověřovací třída (třída 13c) / Převedení zvířete během posouzení
Posuzovatelé nemohou převést kočku z jednoho plemene do jiného s výjimkou sesterských plemen nebo
v případě administrativní chyby, která musí být potvrzena sekretariátem.
Breed Best in Show (BIS pro plemeno)
Breed BIS může být organizována v jakékoliv kategorii (rozhodnutí generálního shromáždění 2014). Do
Breed BIS může být zahrnuto i jakékoliv sesterské plemeno. Pro splnění požadovaného počtu
přihlášených zvířat je rozhodující počet koček uvedených v katalogu ve třídách 1 – 12.
Disciplinární záležitosti posuzovatelů- žáků
Členové FIFe jsou oprávněni uplatnit disciplinární postihy vůči posuzovatelům-žákům nebo je dočasně či
trvale suspendovat.
Posuzovatelské semináře organizované členy FIFe
V případě, že původně očekávaná plemena nebudou na semináři přítomna, je pořádající člen FIFe
povinen neprodleně informovat přihlášené studenty.
FIFe formuláře, verze 2016
Oficiální FIFe formuláře jsou ke stažení na FIFe webu. Žádáme, abyste používali pouze verze 2016 a
nikoliv zastaralé verze formulářů.
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