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Generální shromáždění FIFe
Monte Gordo 28.- 29.5.2015

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


Volby
Viceprezident (3-leté období): zvolen p. Dietmar Sagurski (DEKZV DE)
Pokladník (3-leté období): zvolen p. Leopold van de Haterd (Mundikat NL)
Komise posuzovatelská a standardní – volba 2 členů (1 rok) – p. Stéphane Henry (FFF FR), pí Katia
Pocci (ANFI IT)
Kontroloři (3 roky) – pí. Argia Laura Burani (ANFI IT), p. Michael Wirth Färdigh (SVERAK SE)
Asistenti kontrolorů (3 roky) – p. Jürg Keller (FFH CH), p. Joeri Vanrusselt (FBE BE)

Žádost o členství pod patronátem
Čína (CN) – China Cat Union – mentor ČSCH (CZ) –schváleno

Žádost o plné členství
Moldova (MD) – Felis Moldova – mentor FFH (CH) –schváleno


Výběr z projednávaných návrhů (v případě přijetí platnost od 1.1.2016, není-li
uvedeno jinak)

Návrhy týkající se standardů a EMS kódů:
FFH (CH) – chybějící hmatové vousy jako vada vylučující udělení ocenění Ex (výborná)
neschváleno
ČSCH (CZ) – oddělení BRI *s/y 11 33 od BRI *s/y 21 33
po předběžném projednání staženo, bude třeba zapracovat i do obecné části standardů
ČSCH (CZ) – přejmenování SYL/SYS na BAL * 01,02,03 a SIA * 01,02,03
schváleno
SK (FI) – změny ve standardu ABY/SOM včetně bodového ohodnocení (10 bodů z ohodnocení srsti
převedeno na ocenění hlavy)
schváleno
SK (FI) – změna v bodovém ohodnocení EUR (body za barvu očí rozděleny mezi ohodnocení hlavy a
těla)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – změna EMS BRI na BSH
schváleno
Komise pro zdraví a pohodu – chyby pigmentace vedoucí k nesprávnému vybarvení očí jako vada
vylučující udělení certifikátu
neschváleno
Posuzovatelská a standardní komise – jednotné rozdělení barevných variet u plemen posuzovaných ve
skupinách do 11 skupin
staženo
Posuzovatelská a standardní komise – jednotná forma popisu standardu všech plemen
neschváleno
Posuzovatelská a standardní komise – upřesnění popisu barvy očí u BEN n 22/24 31 (zelená, zlatá) a
BEN n 22/24 32 (modrozelená, akvamarínová)
schváleno
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Návrhy týkající se Chovatelského a registračního řádu FIFe:

ČSCH (CZ) – čl. 3.6 - umožnit národním členů omezení chovnosti koček nejen zdravotními
podmínkami
neschváleno
FD (DK) – čl- 3.2 -chovní kocouři ve vlastnictví individuálních členů národních členů FIFe nesmějí být
použiti ke krytí, z něhož by se mohla narodit koťata bez oficiálního FIFe nebo non-FIFe
rodokmenu
schváleno
SVERAK (SE) – příloha III.1 - plné uznání LPL/LPS (s platností od 1.10.2015)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – čl. 5.1.1 - každé kotě, odcházející k novému majiteli, již musí
být čipováno (příp. tetováno)
staženo
Chovatelská a registrační komise – nový čl. 9.1.4 - užití speciálních EMS pro registraci kříženců
(XLH/XSH) u některých plemen
schváleno
Chovatelská a registrační komise, Výstavní komise – čl. 9.2 + čl. 3.1 a 5.4 Výst. Řádu - úprava
některých pravidel pro registraci, reregistraci a vystavení noviců
schváleno
Chovatelská a registrační komise, Komise pro zdraví a pohodu, Komise posuzovatelská a standardní –
předběžné uznání BLH (britská dlouhosrstá)
schváleno
Chovatelská a registrační komise – upřesnění pravidel pro předběžné/plné uznání plemen
schváleno


Návrhy týkající se Řádu pro posuzovatele a posuzovatele - žáky:

ANFI (IT) – čl. 2.1.2 - pozastavení nebo přerušení činnosti posuzovatele – žáka a případné disciplinární
kroky jsou v pravomoci národního člena FIFe
schváleno
Předsednictvo – nová pravidla pro vzdělávání posuzovatelů
neschváleno


Návrhy týkající se Výstavního řádu:

FB (BE), ASFE (ES), EKL-FELIX (EE), Bubaste (LT), CFCA (LV) ve spojení s AFA (AR), FFB (BR), NFFe
(BG), PCC (CY), FFF (FR), Sabra Cat (IL), ANFI (IT), FFM (MX), Felikat (NL) a Felis Britannica (UK) – čl.
2.6 a 4.1.1 rozšíření o možnost pořádat další regionální výstavy typu Skandinávské výstavy
(Americká, Pobaltská, Středozemní, Severomořská) se zadáním příslušných titulů pro vítěze (AW, BW,
MW, NSW)
schváleno
1.DEKZV (DE) – čl. 4.9.4 - snížení nutného počtu při pořádání BIS pro určité plemeno (Breed BIS)
neschváleno
CPF (PT) – čl. 4.9.4 - pro pořádání Breed BIS mohou být podle rozhodnutí pořadatele výstavy
zahrnuta i sesterská plemena
schváleno
SVERAK (SE) – nový čl. 2.9 - certifikáty, získané na výstavách pořádaných podle kapitoly 2 Výstavního
řádu (Světová výstava apod.), jsou chápány jako certifikáty získané v jakékoliv jiné zemi (ve
vztahu k čl. 4.7)
schváleno
ANFI (IT) – příloha 4 - výjimka pro italské vystavovatele při zisku titulu IC/IP
neschváleno
Mundikat (NL) – čl. 2.7 - posuzovatel, který na dvou nebo více po sobě následujících světových a
podobných výstavách posuzoval stejné plemeno/barevnou varietu, ji již na následující výstavě
posuzovat nebude
neschváleno
Výstavní komise – čl. 1.2 - před podáním žádosti o pořádání výstavy je pořadatel povinen sám
nejdříve zkontrolovat minimální požadovanou vzdálenost mezi výstavami (400 km)
schváleno
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Výstavní komise – čl. 1.2 - pouze výstavy, které mají v kalendáři FIFe udáno poštovní směrovací
číslo místa konání výstavy, jsou chráněny tzv. „pravidlem 400 km“
schváleno
Výstavní komise – nový čl. 1.10i - pořadatel výstavy musí veškerou korespondenci s pozvaným
posuzovatelem (viz čl. 1.10a, 1.10h) zaslat na adresu (email), uvedenou v oficiálním seznamu
posuzovatelů FIFe
schváleno
Výstavní komise – čl. 3.1 - kočky, které ještě nejsou zaregistrovány v plemenné knize národního člena
FIFe, jehož je majitel kočky členem, mohou být na výstavu přihlášeny, pokud je již o registraci
zažádáno, ve třídě 12 (koťata) nebo ve třídách 9 – 13 (pokud jde o kočky importované z jiných
chovatelských organizací)
schváleno
Výstavní komise – čl. 3.4 a 3.8 – doplnění, pokud jsou u kočky během veterinární přejímky nebo
výstavy shledány příznaky onemocnění (např. virového, bakteriálního, plísňového,
parazitárního), pak i všem dalším kočkám stejného vystavovatele není povolen přístup do výstavní
haly, případně musí místo okamžitě opustit
schváleno
Výstavní komise – čl. 4.9.1 – nominace do BIS – domácí kočky: mohou být maximálně 4 nominace –
kocour dlouhosrstý, kocour krátkosrstý, kočka dlouhosrstá, kočka krátkosrstá bez ohledu na věk
schváleno
Výstavní komise – čl. 4.9.4 – Breed BIS – pro pořádání je rozhodující počet koček, uvedených v
katalogu
schváleno
Výstavní komise – čl. 5.4 a 6.5 – posuzovatel ve tř. 13c nemůže změnit plemeno (kromě převedení do
sesterského plemene nebo pokud došlo k administrativní chybě výstavního sekretariátu); během
posuzování může být změněna třída, barevná varieta nebo plemeno pouze v případě chyby způsobené
výstavním výborem. Posuzovatel může navrhnout při špatném zařazení přeřazení pro příští výstavu
… v případě změny plemene může jít pouze o sesterské plemeno.
schváleno

Schválené návrhy jsou platné od 1.1.2016 !!!
Texty aktuálně platných (od 1.1.2015) znění všech řádů atd. v oficiálních jazycích FIFe:
FIFe
v češtině:
Sdružení chovatelů koček v ČR
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