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Souhrn změn od 1.1.2019 
 

Postup při změně členství 

Pokud si individuální člen národního člena FIFe přeje změnit své členství, postupuje se podle 
General Rules § 2.5. 

Standard BML a BUR 

Ve standardech obou plemen je 20 bodů pro oči věnováno nejen jejich umístění, tvaru a barvě, ale 
také velikosti očí. 

Standard PEB 

Již není upřednostňována kompletní bezsrstost, množství vrásek by mělo být střední. Hluboce 
nebo příliš blízko sobě umístěné oči vylučují udělení certifikátu. 

Standard SRL/SRS 

V tabulce uznaných variet se do skupin II, IV, VI a VIII přidává EMS kód 09 pro jakékoliv neurčené 
množství bile barvy. Tabulka uznaných variet pro všechna uznaná rexovitá plemena (CRX, DRX, 
GRX, SRL/SRS) je nyní identická.  

Standard TUV 

Jsou povoleny všechny barvy očí bez ohledu na barvu srsti. V bodové stupnici jsou provedeny 
následující úpravy:                                                                                                                                
- 5 bodů pro tvar a umístění očí namísto 10 bodů pro tvar, umístění a barvu                                     
- 30 bodů místo 25 bodů pro tělo.  

Barva očí u bikolorů EXO/PER a BLH/BSH 

Všechny uznané barvy očí bikolorů (EMS kód 03) jsou posuzovány společně ve stejné třídě. 
Standardy pro EXO/PER a BLH/BSH, kde jsou definovány barvy očí, nyní zahrnují i nestejné (odd) 
oči a modré oči jako přípustné.  

Titul DM 

Titul Distinguished Merit (DM) může být udělen i kočce, jejíž potomci získali tituly Distinguished 
Show Merit (DSM), Distinguished Variety Merit (DVM) nebo Junior Winner (JW) viz Chovatelský a 
registrační řád § 5.2.2. 

BAL/SIA, OLH/OSH a PEB 

Kočky těchto plemen musí být před krytím podrobeny DNA testu na degeneraci sítnice CEP290 
(PRA-rdAC), pokud již není testem prokázáno, že oba rodiče nenesou PRA (N/N).  

Kočky, které mají být podle tohoto pravidla testovány, musí být identifikovatelné pomocí mikročipu; 
číslo mikročipu musí odpovídat dokumentaci  a musí být jasně uvedeno na certifikátu výsledku 
testu, viz Chovatelský a registrační řád § 6.18 resp. 6.21. 

Příslušnost posuzovatelů k národnímu členu FIFe 

Posuzovatelé musí být individuálním členem národního člena FIFe, viz Řád pro posuzovatele § 1.7. 

Stevardování v zahraničí 

Aby se stevard mohl stát posuzovatelem žákem, musí získat nejméně 6 z celkového počtu 
požadovaných stevardských certifikátů nejméně ve dvou zemích, které se liší od země, v níž má 
bydliště, viz Řád pro posuzovatele § 2.1.4.2.                                                                                
Poznámka: to se nevztahuje na posuzovatele žáky v mimoevropských zemích, viz Řád pro 
posuzovatele § 4.1.1.2.  
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Předběžná zkouška (Preliminary examination) 

Tato zkouška na posuzovatele žáka musí být skládána v angličtině, viz Řád pro posuzovatele        
§  2.1.5.  

Vzdělávání mimo výstavy (Training outside the show hall) 

Maximální počet koček, akceptovatelný pro tento typ výcviku v každé kategorii, je 5% skutečného 
počtu koček, které posuzovatel žák viděl během žákování, viz Řád pro posuzovatele § 2.1.17. 

Poznámka: maximální počet koček, které budou akceptovány pro Breed Workshop pro každou 
kategorii, zůstává 50, viz Řád pro posuzovatele § 2.2.2.b. 

Posuzovatelská zkouška: teoretická část 

Teoretická část posuzovatelské zkoušky se může konat odděleně od praktické části na jiné výstavě 
nebo jiných vhodných událostech FIFe. V takovém případě je teoretická část platna po dobu 
následujících 12 měsíců, viz Řád pro posuzovatele § 2.3.7.1. 

Posuzovatelská zkouška: praktická část 

V případě, že kandidát nesloží praktickou část zkoušky, výsledek teoretické části zůstává v 
platnosti následujících 12 měsíců. Poté se musí opakovat celá zkouška znovu. 

Aktivita posuzovatele 

Při určení, zda jsou posuzovatelé aktivní v příslušné kategorii, se bere v úvahu pouze jejich účast 
na mezinárodních výstavách, viz Řád pro posuzovatele § 3.4.  

Kočky uvedené v katalogu 

Kočky přijaté na výstavu na poslední chvíli po uzavření katalogu mohou soutěžit, pokud jsou o nich 
příslušné informace zveřejněny jako příloha ke katalogu, viz Výstavní řád § 1.15. 

Kvalifikace pro Světovou výstavu a Winner Shows 

Popis kvalifikací pro světovou výstavu byl mírně upraven a přeformulován. Nyní je popsána 
minimální použitelná kvalifikace pro každou třídu, v níž mohou kočky soutěžit na světových 
výstavách i výstavách pro vítěze (Winner Shows), viz Výstavní řád § 2.3 resp. 2.6. 

Minimální výše odměny za posuzování 

Za každou výstavu náleží posuzovateli 100 €. Při dvoudenních výstavách, dělených podle kategorií, 
je odměna za každý den, kdy posuzovatel posuzuje, 100 €. Za dvoudenní výstavy, které nejsou 
dělené podle kategorií, náleží odměna 160 €, viz Výstavní řád § 6.1.9 a Dodatek 1 General Rules. 

Open Doors 

Pravidlo zůstává v platnosti, je zrušeno časové omezení, viz Výstavní řád § 8.2. 

Platné formuláře, verze 2019 

Platné jsou pouze aktuální formuláře, které budou ke stažení z webu FIFe (resp. webu SCHK). 
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