Nejdůležitější změny v pravidlech FIFe pro rok 2015
V tomto dokumentu vám představujeme přehled nejdůležitějších změn, které na základě
návrhů a hlasování na GA 2014 vcházejí v platnost od 1.1.2015.
Pro celé znění a výčet všech projednávaných návrhů prosím navštivte stránky
www.fifeweb.org (events), případně podrobný přehled přijatých návrhů.

Chovatelský a registrační řád FIFe (Breeding and registration rules)
EMS kód 21 – nespecifikovaná tabby kresba (General part)
Jestliže není možné přesně určit, zda se jedná o shell, shaded či mramorovou,
tygrovanou, tečkovanou či ticked kresbu, použije se kód 21.
Kód 21 je platný jen v kombinaci s bílou skvrnitostí, u bezsrstých plemen a u koček
s odznaky:
Tabby van (01) Tabby harlekýn (02)
Tabby SPH, DSP, PEB, mimo DSP/PEB* 81/82/83
Tabby point (31/32/33) kromě BEN, BML
Tabby SBI, RAG, NEM, SNO, SIA/BAL/SYS/SYL
Informace v rodokmenu koček (návrh ČSCH-SCHK) (Breeding and registration
rules, článek 4.5, 5.)
Informace o prarodičích a praprarodičích musí obsahovat nejméně následující:




jména a tituly
kompletní originální registrační čísla včetně identity registrující PK
plemeno, barvu a další informace ve formě EMS kódu

Registrace dlouhosrstých potomků britské krátkosrsté
registration rules, článek 6.4)

(Breeding and

Dlouhosrsté kočky musí být registrovány jako BLH non*; BLH non* bude sesterské
plemeno BRI.
Metodický pokyn:
Chovatel, jenž bude mít ve vrhu dvou BRI dlouhosrsté kotě, uvede do krycího listu EMS
kód BLH non*, kdy hvězdička je nahrazena kódem pro příslušnou barvu.
Převod mezi PK národních členů FIFe (Breeding and Registration rules, článek
4.6.1)
Ruší se poslední 2 věty článku.
Metodický pokyn:
Již není třeba vydávat transfer pro přesun kočky z jedné PK člena FIFe do druhé PK
jiného člena FIFe.

Předběžné uznání plemene Thajská kočka
článek 10.2.3)

(Breeding and registration rules,

Bylo schváleno předběžné uznání plemene thajská kočka, EMS kód THA non.
Posuzovat se budou v kategorii IV.
Restrikce:
Není povoleno meziplemenné křížení;
jen uznané barevné varianty se mohou použít v chovu;
skořicové, plavé, stříbrné, zlaté a bílé nejsou povoleny;
Koťata v těchto barvách se registrují jako XSH*‹THA›;
jen thajské kočky dovezené z Thajska mohu být zařazeny do třídy noviců.
Předběžné uznání plemene Selkirk rex krátkosrstý/Selkirk rex dlouhosrstý (SRS
non/SRL non) (Breeding and registration rules, článek 10.2.3)
omezení:
SRS/SRL bez „rexovitosti" se mohou používat v chovu, nesmí se vystavovat, registrují se
jako SRS/SRL x*84.
SRS a SRL jsou sesterská plemena.
SRS/SRL se mohou použít jen v chovu SRS/SRL.
Je povoleno meziplemenné křížení s BRI, PER, EXO.
Na výstavách budou posuzování v kategorii II v 9 skupinách, analogicky ostatním
rexovitým plemenům.
Plné uznání plemene Singapura (SIN) (Breeding and registration rules, článek
10.3.)
S platností od 1.10.2014.
Uznání ticked kresby u BRI (BRI * 25) (Breeding and registration rules, článek
10.2.2
Ticked tabby je uznána v těchto variantách:
Tabby n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/ 25
Stříbřitá tabby n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/ s 25 62/64
Zlatá tabby n/a y 25
Bikolor tabby n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/ 03 25
Bikolor stříbřitá tabby n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/r/ s 03 25 62/64
Bicolor zlatá tabby n/a y 03 25

Změny v pravidlech pro uznání nových plemen a nových variet – viz Breeding
and Registration Rules, kapitola 10, kapitola 11, příloha III.
Změny Judges Rules – Pravidla pro posuzovatele – viz Judges Rules, články
2.1.10, 2.1.15, 2.2.3, 2.3.6, 3.3, 2.1.10, 2.3.13, 4.2.5.
Změny Výstavních pravidel:
Článek 4.9.3 Best in show
Best in show může být vybírána z:
-

všech kategorií najednou
odděleně po kategoriích
nově i kategorie I a II dohromady, III a IV dohromady.

Článek 6.1.3 – doplnění počtu koček na non-evropských výstavách
Článek 2.6 – Finsko doplněno jako třetí země pořádající Scandinavian Winner
Show
Kapitola 2 Best in show domácí kočky – mohou se udělit maximálně dva tituly
BIS
-

BIS krátkosrstá a dlouhosrstá nebo
BIS kocour a kočka nebo
BIS domácí kočka

Článek 1.10 a 1.14
Pořadatelé výstavy musí zveřejnit seznam posuzovatelů včetně ISO-kódu země jejich
pobytu, ne členství!! a také kategorie, pro něž mají kvalifikaci.
Katalog musí obsahovat seznam posuzovatelů včetně ISO-kódu země jejich pobytu, ne
členství!! a také kategorie, pro něž mají kvalifikaci
Článek 1.13
Pokus se hlásí vystavovatel na výstavu v zahraničí, musí být kopie přihlášky poslána
majitelem kočky členovi FIFe nebo klubu, kde je majitel členem, v souladu s klubovými
instrukcemi či instrukcemi FIFe člena.
Článek 4.9.4 Organizování BREED BIS
odpadá povinnost, že organizátor musí oznámit konání BREED BIS alespoň 2 týdny před
výstavou

Tolik nejdůležitější změny, které se týkají přímo nás chovatelů či organizátorů výstav.
V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na členy ÚOK nebo CHK či VPK.

Zpracoval: M. Urban

