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Generální shromáždění FIFe
Madrid 30.- 31.5.2013

Přehled výsledků hlasování
(plný text projednávaných návrhů (v angl.) viz např.:
http://www.schk.cz/schk/dokumenty/FIFe_GA_2013.pdf

Zasedání se zúčastnilo 37 členů, 2 členové delegovali své hlasy na zástupce, celkem: 39 hlasů
(nadpoloviční většina: 20 hlasů, kvalifikovaná většina: 30 hlasů)
Volby
Prezidentka FIFe (3 roky) – pí Annette Sjődin (SVERAK SE)
Generální sekretář (3 roky) – p. Eric Reijers (ČSCH-SCHK CZ)
Komise (tučně uvedeno jméno později zvoleného předsedy)
Chovatelská a registrační komise (3 roky) p. Ole Amstrup (FD DK)
pí Sarah Johnson (Mundikat NL)
pí Cecilia Wennegren (SVERAK SE)
Disciplinární komise (3 roky) – p. Hans Lindberg (SVERAK SE)
pí Eva Minde (NRR NO)
pí Anne Paloluoma (SK r.y. FI)
p. Herbert Steinhauser (ŐVEK AT)
pí Paula v.d. Wijngaart (Mundikat NL)
Posuzovatelská a standardní komise (3 roky) – p. Dieter Filler (FFH CH)
p. Steven Jones (NRR NO)
pí Hana Klein Gasbarri (ANFI IT)
pí Donatella Mastrangelo (SZCH SK)
pí Pia Nyman (SK r.y. FI)
p. Sebastian Pruchniak (FPL PL)
Výstavní komise (3 roky) – p. Joao Noronha Carvalho da Silva (CPF PT)
pí Waltraut Sattler (1.DEKZV e.V. DE)
p. Charles Spijker (Felikat NL)
pí. Gőran Vinje (NRR NO)
p. Alfred Wittich (FFH CH)
Prodloužení členství pod patronátem o 1 rok
Israel (IL) Sabra-Cat, mentor ČSCH-SCHK
schváleno
Turecko (TR) SKID, mentor FPL
schváleno
Žádost o členství pod patronátem
Moldova (MD) – Felis Moldavia – mentor FFH (CH)
schváleno
Vyloučení člena FIFe
Srbsko – FDS
schváleno
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Projednávané návrhy (v případě přijetí platné od 1.1.2014, není-li uvedeno jinak
Změny jsou uvedeny kurzivou

Návrhy týkající se Stanov (k přijetí nutná ¾ většina z přítomných, tj. min. 30 hlasů):
FFL (LU) – hlasování na gen. zasedání je tajné a prováděné elektronicky (změna čl. 4.5)
neschváleno
Předsednictvo FIFe – délka zkušebního období členů pod patronátem se prodlužuje o 1 rok na 3 roky
(změna čl. 2.4)
schváleno
Návrhy týkající se Organizačního řádu:
Předsednictvo FIFe – pokud se individuální člen chce stát členem jiného národního člena a ten žádost
nepodpoří, je žádost individuálního člena postoupena k rozhodnutí předsednictvu FIFe (úprava čl. 2.5)
schváleno
Návrhy týkající se standardů a EMS kódů:
FD (DK) – zpřesnění standardu MAU týkající se postavení uší – stojící zpříma při pohledu z profilu
schváleno
NRR (NO) – změnit název BRI na britská krátkosrstá
schváleno
NRR (NO) – změna ve standardu RUS
neschváleno
Předsednictvo + FFH (CH) – změna v rozdělení plemen do výstavních kategorií
I.: EXO,PER,RAG,SBI,TUV
II.: ACL,ACS,MCO,NEM,NFO,SIB,TUA
III.: BEN,BML,BRI,BUR,CHA,CYM,EUR,KBL,KBS,KOR,MAN,MAU,OCI,SIN,SNO,SOK
IV.: ABY,BAL,CRX,DRX,GRX,JBT,OLH,OSH,PEB,RUS,SIA,SOM,SPH,SYL,SYS
schváleno (platnost od 1.1.2016)
Mundikat (NL) – KBL/KBS převést z kategorie III do kategorie II
neschváleno
Mundikat (NL) – změna ve standardu BRI – sloučení kódů 11 a 12 u stříbřitých variet na 11 (tipped)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – kod 21 pro nespecifikovanou kresbu (nelze určit jako
11,12,22,23,24,25) v kombinaci s bílou skvrnitostí (01,02), bezsrstostí (SPH,DSP,PEB kromě PEB * 83)
a se siamskými odznaky 33 (SBI,RAG,RAG 04, SNO 05, nepoužívá se u BEN)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – sjednocení názvů zbarvení u OCI,BEN,MAU s EMS
staženo
Komise pro zdraví a pohodu – změna v obecné části standardů, tabulce obecných vad, bod 1.5:
deformity končetin, např. poly- nebo oligodaktylie
schváleno
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Komise posuzovatelská a standardní – ujasnění barev očí u PEB bez odznaků v návaznosti na fakt, že
PEB je bezsrstý OSH
schváleno
Posuzovatelská a standardní komise – změna v bodovém ohodnocení u NEM: Oči: tvar, umístění a
barva
schváleno
Návrhy týkající se Chovatelského a registračního řádu FIFe:
KKŐ (AT) – zrušit plemenné chovatelské rady
staženo
ČSCH-SCHK (CZ) – uznání BRI * 01/02/03 (21) 33
schváleno
ČSCH-SCHK (CZ) – uznání BRI *s (01/02/03) 33 a BRI *s (01/02/03) 21 33
schváleno
ČSCH-SCHK (CZ) – uznání BRI *y (01/02/03) 21 33
schváleno
FD (DK) – uznání PEB * 83 jako uznaná varieta
schváleno
1.DEKZV e.V. (DE) – uznání OSH/OLH w 61/63/64
schváleno
1.DEKZV e.V. (DE) – uznání BAL/SIA/SYL/SYS *s (21)
neschváleno (ke schválení chyběly 2 hlasy, rozhodlo hlavně to, že předložené podklady
neodpovídaly genetickým principům – nesprávná registrace rodičů)
SVERAK (SE) + Felikat (NL) – předběžné uznání plemene La Perm (LPL/LPS)
schváleno (plemeno zařazeno do kat. II, posuzováno jako jedna skupina pro LPL a jako jedna
skupina pro LPS)
Komise pro zdraví a pohodu – krytí bílých koček mezi sebou není povoleno
schváleno
FD (DK) – zákaz krytí bílých TUA mezi sebou
nehlasováno
Chovatelská a registrační komise – kočky s vrozenými anomáliemi nemohou být použity k chovu (čl.
3.1 a 3.6), rozšíření a nová formulace
schváleno
Chovatelská a registrační komise – změna EMS kódu u již registrovaných koťat může být až do věku 6
měsíců provedena na žádost chovatele nebo majitele, pokud požadovaná změna odpovídá genetice
rodičů nebo potomků nebo genetickému testu, popř. ověření ve tř. 13c (ověřovací třída) (čl. 5.1.1)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – povinnost vydat průkaz původu každému kotěti narozenému při
dodržení stanovených podmínek v chovu individuálního člena (čl. 5.1.1)
schváleno (dosud formulována pouze povinnost takové kotě nejdříve ve FIFe registrovat)
Chovatelská a registrační komise - doplňující podmínky pro nové variety/plemena (čl. 10.2.2 a 10.2.3)
– nová varieta: - kočky mohou být předvedeny od věku 4 měsíců
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- všechny vystavené kočky musí být k prezentaci přihlášeny podle své
registrace (údajů na PP)
- přítomni prezentaci musí být nejméně 3 členové Posuzovatelské a standardní
komise a 1 člen Chovatelské a registrační komise. Pokud Chovatelská a
registrační komise obdrží předem všechny potřebné podklady a shledá je
jako vyhovující, pak není přítomnost jejího člena při prezentaci nutná
- nové plemeno: - vystavit 3 různé kočky s předchozími 5 po sobě jdoucími generacemi předků
plemene k uznání nebo 5 generacemi odchovů odpovídajících navrhovaným
chovným omezením a pravidlům pro registraci tohoto plemene
- vystavit 15 různých koček s předchozími 3 po sobě jdoucími generacemi
plemene k uznání nebo 3 generacemi odchovů odpovídajících navrhovaným
chovným omezením a pravidlům pro registraci tohoto plemene
- všechny vystavené kočky musí být k prezentaci přihlášeny podle jejich
registrace
- musí být minimálně 4 měsíce staré
- přítomni prezentaci musí být nejméně 3 členové Posuzovatelské a
standardní komise a 1 člen Chovatelské a registrační komise. Pokud
Chovatelská a registrační komise obdrží předem všechny potřebné podklady
a shledá je jako vyhovující, pak není přítomnost jejího člena při prezentaci
nutná
schváleno
Chovatelská a registrační komise – změna/zjednodušení definice variety (čl. 10.1 a 10.2.2): Varieta se
používá jako koncepce zahrnující barvu srsti nebo jakoukoli jinou vlastnost. Novou varietu označuje
EMS kód, který zatím není pro určité plemeno uznaný
schváleno
Posuzovatelská a standardní komise – doplnění čl. 10.2.1: Komise musejí obdržet informace a
příslušné dokumenty minimálně 2 měsíce před prezentační výstavou (výstavami).
schváleno
Návrhy týkající se Řádu pro posuzovatele a posuzovatele - žáky:
FFH (CH) – vzdělávání posuzovatelů
staženo
Předsednictvo – stížnost na posuzovatele (úprava čl. 1.6): Písemné stížnosti na posuzovatele řeší
Předsednictvo FIFe.
schváleno
Předsednictvo – posuzování na non-FIFe výstavách (úprava čl. 3.7): Pozvaný posuzovatel si vyjedná
pro každou jednotlivou výstavu písemný souhlas národního člena FIFe, působícího v zemi, kam je
pozván posuzovat. Současně si ověří, že se v této zemi nebo ve vzdálenosti do 400 km o stejném
víkendu nekoná výstava FIFe. Pokud jsou splněny všechny podmínky, zašle svou žádost o povolení
posuzování a získané souhlasné vyjádření národního člena generálnímu tajemníkovi ke schválení.
schváleno
Komise pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – doplnění čl. 2.1.15: posuzovatel – žák musí v dané
kategorii před připuštěním ke zkoušce posoudit všechna plemena (kromě ACS v kategorii II, …)
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – účast na posuzovatelských seminářích (čl.
2.1.16): vypuštěn poslední odstavec
schváleno
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Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – změna ve čl. 2.3.8: přinejmenším jeden ze
zkoušejících absolvoval během předchozích 3 let …
schváleno
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – doplnění čl. 2.3.13
staženo
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – doplnění nového čl. 2.4.2 o zkušebních otázkách
v teoretické části pro posuzovatele, kteří si doplňují další kategorii
staženo
Komise FIFe pro posuzovatele a posuzovatele-žáky – doplnění čl. 2.4.3: Pro posuzovatele činné
minimálně již ve dvou kategoriích platí výjimka, že již není vyžadována stáž.
schváleno
Návrhy týkající se Výstavního řádu:
Mundikat (NL) a ŐVEK (AT) – prodloužení čl. 8.2.4: Open Doors – prodlužuje se do 31.12.2018
schváleno
NFFe (BG) – doplnění nového odstavce do čl. 6.1.9 – doklady o výdajích posuzovatelů
neschváleno
Felikat (NL) – doplnění do tabulky diskvalifikujících vad (3.9): bod 1.5 Kočky poly- nebo oligodaktylní
s výjimkou polydaktylních MCO
staženo
FPL (PL) a Komise pro zdraví a pohodu – změna v bodu 5.4 – charakteristika tř. 11 a 12:
tř. 11 (koťata ve věku 7-10 měsíců)
tř. 12 (koťata ve věku 4-7 měsíců)
schváleno
CPF (PT) – čl. 6.5 – výstavní tituly dříve získané v jiné varietě: již získané a uznané tituly jsou
zachovány
schváleno
SZCH (SK) – na posuzovacích listech uvádět též EMS rodičů (doplnění čl. 6.8.1)
staženo
UFU (UA) – doplnění k Dodatku 4: výjimka získání IC/IP pro Ukrajinu – 5x CACIB/CAPIB od min. 3
různých posuzovatelů ve stejné zemi (UA)
schváleno
Komise pro zdraví a pohodu – minimální věk koček pro účast na výstavách, seminářích apod. 4 měsíce
schváleno
Výstavní komise FIFe – platby výstavních poplatků (čl. 1.12): Platby musí být v souladu s požadavky
klubu, pořádajícího výstavu. Garance jejich platby se vztahuje pouze na přihlášky, potvrzené klubem
nebo národním členem FIFe, jehož členem je majitel vystavovaného zvířete.
schváleno
Výstavní komise FIFe – tetované kočky se mohou účastnit výstavy, pouze pokud jde o registrační
tetování (čl. 3.4 Chovat. a reg. řádu FIFe), tj. není přípustné „ozdobné“ tetování
schváleno
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Výstavní komise FIFe – diskvalifikující vady (čl. 3.4) kočky trpasličího vzrůstu, kočky s větším nebo
menším počtem prstů, slepé kočky
schváleno
Výstavní komise FIFe – čl. 4.17 Národní vítěz: v kalendářním roce je možné udělit maximálně 15 titulů
NV … započítávají se výstavy konané v daném roce a národní člen FIFe si může stanovit jejich
minimální počet … národní člen FIFe smí započítávat pouze výsledky z jím pořádaných výstav …
národní člen smí udělit NV pouze zvířatům plně uznaných plemen (a domácím kočkám)
zaregistrovaným v jeho PK a patřícím jeho individuálním členům
schváleno
Výstavní komise FIFe – návrh na převedení vystaveného zvířete do jiné variety/skupiny – doporučení
pro další výstavu (čl. 6.5): nutné podpisy 2 posuzovatelů s kvalifikací pro danou kategorii a činných na
výstavě
schváleno
Výstavní komise FIFe – čl. 6.12 – u diskvalifikujících vad nesmí být vystaven kompletní posudek
s ohodnocením a/nebo klasifikací (pořadím)
schváleno
Výstavní komise FIFe – nový článek se sjednocením podmínek pro zisk titulů pouze v jedné zemi
(Dodatky 3, 4, 6)
staženo
Výstavní komise FIFe – nový článek definující typy výstav
staženo

Texty aktuálně platných (od 1.1.2013) znění všech řádů atd. v oficiálních jazycích FIFe: FIFe
v češtině:Sdružení chovatelů koček v ČR
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