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Souhrn změn od 1.1.2018 
 

Plné uznání  British Longhair, Selkirk Rex Longhair/Shorthair a Thai (s platností od 30.09.2017) 

Britské dlouhosrsté kočky, Selkirk rex dlouhosrstý/krátkosrstý a Thajské kočky jsou plně uznanými plemeny 
od 30.9.2017  
● BLH v kategorii 3, 
● SRL/SRS v kategorii 3 (namísto původní kategorie 2) a 
● THA v kategorii 4.  
Tato plemena mohou být hlášena na výstavy ve všech výstavních třídách a získávat všechny certifikáty pro 
tituly. Také mohou být nominována do Best in Show, získávat Best in Show tituly a kvalifikovat se a účastnit 
se Světové výstavy koček. Standardy těchto plemen byly upraveny. 

Finanční zdroje FIFe 

Faktury vystavené FIFe pokladníkem musí být zaplaceny do 60 dnů.  

Charcoal u Bengálských koček 

EMS kód “t” (v současnosti používaný pouze pro amber u NFO) bude také používán pro aguti modifikátor 
“charcoal” u bengálských koček. Jedná se o neuznanou varietu (BEN x *t), která bude registrována v RIEX 
plemenné knize.  

Popis “charcoal” je uveden ve všeobecné části standardů. 

Vady vedoucí k diskvalifikaci a všobecné vady u všech plemen  

Jakékoliv pevné vychýlení sterna nebo xiphisterna /nejspodnější část sterna/ bylo přesunuto z “bez 
certifikátu” do diskvalifikačních vad (neplatí pro kastráty a koťata mladší než 10 měsíců). 

Všechny bílé skvrny, které nejsou povoleny standardem, byly přesunuty z diskvalifikačních vad do “no 
excellent” = nelze udělit výborná. (Toto platí i pro standardy plemen OCI, BAL/SIA a THA) 

Deformity ocasu 

Jakákoliv deformace ocasu: Bez certifikátu (s výjimkou kastrátů ve věku 10 měsíců a starších, bobtail 
plemen a domácích koček). 

Názvy chovatelských stanic 

Název CHS nemůže obsahovat vice než 18 písmen nebo znaků (pro ČSCH SCHK platí z technických 
důvodů stale  max.15 znaků). 

Barmské kočky (BUR) 

Zákaz použití noviců pro chov barmských koček byl zrušen. 

Závazek posuzovatelů k FIFe 

Posuzovatel, který je jmenován FIFe nesmí provést ani podepsat jakékoliv posouzení kočky pro účely 
chovnosti. 

Účast FIFe posuzovatelů na non-FIFe výstavách 

Bez ohledu na typ výstavy může být každému FIFe posuzovateli předsednictvem FIFe uděleno povolení 
posuzovat na non-FIFe výstavách v zemích, kde existuje členský klub FIFe, maximálně 3x  (bylo: 2 víkendy).  

Požadavky na výuku žáků posuzovatelů 

Žák posuzovatel musí zaslat kopie všech přihlášek na všechny typy výukových aktivit (výstavy, semináře, 
workshopy pro jednotlivá plemena, výuka mimo výstavní halu) svému členskému svazu (v našem případě 
ČSCH-SCHK). 

Praktická posuzovatelská zkouška 

Kočky, které jsou součástí praktické zkoušky posuzovatele, mohou být prezentovány kandidátovi pouze 
stewardy. Kočky, posuzované kandidátem, nemusí nutně být posouzeny jeho zkoušejícími. 

Kandidát nesmí slyšet ani vidět posouzení koček v dané kategorii. 
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Winner Shows 

V průběhu jednoho víkendu smí být organizována pouze jedna Winner show. 
Řecko je přidáno na listinu zemí organizujících Mediterranean Winner Show. 

Podmínky pro výstavy – veterinární přejímka 

Podle rozhodnutí člena FIFe (ČSCH-SCHK) pořádajícího výstavu může být  veterinární přejímka prováděna 
buď u všech zvířat nebo náhodně. 

Podmínky pro výstavy - vakcinace 

Všechny vakcinace musí být prováděny veterinářem v souladu s národními veterinárními předpisy země, kde 
kočka žije. Doba platnosti vakcinace je vyznačena veterinářem v očkovacím průkaze nebo na vakcinačním 
certifikátu a musí být vždy respektována. FIFe člen nesmí vyžadovat přísnější pravidla pro vakcinaci. 

Je zodpovědností každého vystavovatele, aby si prověřil veterinární podmínky země, kde se výstava koná. 

Archivace výstavní agendy 

Všechny dokumenty výstavy musí být k dispozici buď v papírové a/nebo elektronické podobě, pokud by byla 
vyžádána sekretariátem FIFe člena, resp. klubu, jehož členové se výstavy účastnili.  

Breed Best in Show 

Organizátoři výstavy mohou vyhlásit oddělenou Best in Show pro určité plemeno za následujících podmínek: 

1. V katalogu ve třídách 1 – 12 je přihlášeno alespoň 50 koček daného plemene (definováno EMS kódem) 
Sesterské plemeno (→ FIFe Breeding & Registration Rules, § 6.1) může být započítáno do tohoto počtu 
podle uvážení organizátora výstavy.  

2. Koček ostatních  plemen v dané kategorii, uvedených v katalogu ve třídách 1-12, musí být celkem 
alespoň 40 (bylo: 50). 

Hlasování v Best in Show – rozhodující posuzovatel 

V každém jednotlivém případě, kdy dojde k rovnosti hlasů, rozhodnutí bude provedeno takto: 

1. Ti posuzovatelé, kteří nehlasovali pro kočky s nejvyšším počtem hlasů, budou hlasovat znovu, tentokrát 
volí pouze mezi kočkami, které dostaly nejvyšší počet hlasů. 

2. Jestliže všichni posuzovatelé hlasovali pro kočky s nejvyšším počtem hlasů, volbu musí provést 
rozhodující posuzovatel. Rozhodující posuzovatel je posuzovatel činný na výstavě, který je kvalifikován 
pro danou kategorii prezentovaných plemen, ale na této výstavě v ní neposuzoval žádné kočky uznaných 
plemen ve třídách 1-12. Pokud takový posuzovatel není k dispozici, rozhodnutí musí být provedeno 
losem.     

Posudky 

Posudky vydávané pro kočky předběžně uznaných plemen musí být psány v jednom z oficiálních jazyků 
FIFe a musí obsahovat maximum možných detailů, vztahujících se ke standardu. 

Non-FIFe posuzovatelé na FIFe výstavách 

Non-FIFe posuzovatel nesmí: 
– být instruktorem žáka 
– dohlížet na stáž 
– být zkoušejí 
– posuzovat na World Show a Winner Shows 
– posuzovat na FIFe výstavách víckrát než 3 víkendy za rok  

Člen FIFe nemůže dostat povolení pozvat non-FIFe posuzovatele k posuzování na svých výstavách víckrát, 
než 3x za rok, bez ohledu na typ výstavy.  

FIFe formuláře verze 2018 

Oficiální formuláře FIF eve verzi 2018, budou k dispozici ke stažení na webu FIFe. Prosíme, používejte 
pouze tyto 2018 verze a nikoliv zastaralé. Zvláště důležité je to u přihlášek ke zkouškám. 
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