FEDERATION INTERNATIONALE FELINE – FIFe
Souhrn změn od 01.01.2020
Povinnosti při nepřítomnosti
Při nepřítomnosti generálního sekretáře resp. pokladníka plní jejich povinnosti jejich zástupci
obdobně jak již je stanoveno pro místopředsedu při nepřítomnosti předsedy [→ Statutes § 5.1].
Statistika odchovů a registrovaných importů
Národní členové FIFe předloží roční přehled o množství odchovaných a importovaných koček
registrovaných v národní plemenné knize, členěný podle plemen [→ General Rules § 2.7].
Genetické nemoci
FIFe nejen neuzná, ale nebude ani registrovat žádné plemeno koček, jehož charakteristika je
založená na genetické mutaci, která vede k miniaturizaci koček nebo ke zkrácení jejich končetin
[→ Breeding & Registration Rules § 3.5.2].
MCO
Chovné MCO musí mít rentgenové vyšetření dysplazie kyčelních kloubů. Kočky, které mají být
testovány, musí být identifikovatelné mikročipem, jehož číslo musí být uvedeno v podkladech pro
vyšetření i v dokladu o výsledku vyšetření. Tento výsledek musí být evidován a publikován
[→ Breeding & Registration Rules § 6.14].
Poznámka: Předsednictvo FIFe se rozhodlo udělit členům FIFe výjimku z výše uvedeného pravidla.

THA
Kočky odchované nebo importované z jiných organizací nemohou být zaregistrovány jako THA,
pokud se v prvních čtyřech generacích jejich rodokmenu objevuje jakékoliv jiné plemeno (tj. je
vidět ve FIFe rodokmenu). [→ Breeding & Registration Rules § 6.27].
Neuznané plemeno Toyger (TGR non)
Neuznané plemeno Toyger (TGR non) je pokládáno za plemeno založené na křížení s FIFe
uznaným plemenem BEN a nikoliv za nové plemeno vyšlechtěné z divokých koček. Plemeni byl
přiřazen kód TGR non. Jediná povolená barevná varieta je černá tygrovaná. Křížení s ostatními
plemeny je zakázáno. [→ Breeding & Registration Rules § 3.6.1, 8.1 and 8.3].
Variant
Označení "var" v rodokmenu pro nosiče nebo potencionálního nosiče dlouhosrstosti se ruší [→
Breeding & Registration Rules § 5.1.2.1].
Chovatelské rady (BC): požadavky na členství
Minimální věk pro členství v BC se zvyšuje z 18 na 25 let a počet odchovaných vrhů příslušného
plemene se zvyšuje ze 3 na 5 (u plně uznaných plemen, u ostatních zůstává požadavek 1
odchovaného vrhu). Chovatelská praxe se již neomezuje určitým počtem kalendářních let. [→
Breed Council Rules § 2].
Seznámení se všemi plemeny
Jsou zrušeny výjimky pro ACS, SOK, KBS a GRX. Posuzovatelé-žáci jsou povinni se během
žákování na jejich první kategorii seznámit s domácími kočkami (HCS/HCL), ale jejich počet se
nezahrnuje do minimálního požadovaného počtu shlédnutých koček [→ Judges Rules § 2.1.15].
Povinný seminář pro posuzovatele-žáky
Kromě Standardní a posuzovatelské komise FIFe mají možnost organizovat povinný seminář pro
posuzovatele-žáky i národní členové FIFe [Judges Rules § 2.2.1.b].
Posuzovatelská zkouška: místo konání teoretické části
Teoretická část zkoušky může být skládána pouze ve stanoveném období, které musí být
zveřejněno ve výstavním kalendáři minimálně 3 měsíce před jeho začátkem [→ Judges Rules §
2.3.6]. Výjimku mají povolenu mimoevropští posuzovatelé-žáci [Judges Rules § 4.2.2].
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Posuzovatelské zkoušky: otázky v teoretické části
Otázky teoretické části zkoušky u těch, kteří jsou již posuzovateli pro minimálně 2 kategorie, budou
zaměřeny vice na zbarvení a s tím spojené rysy [→ Judges Rules § 2.3.7.3].
Posuzovatelská praxe před přihlášením k další zkoušce
Posuzovatelé, kteří hodlají absolvovat zkoušku v další kategorii, musí předtím nejméně 10x
posuzovat jako mezinárodní posuzovatelé v předchozí kategorii, pro kterou se kvalifikovali (dříve
3x) [→ Judges Rules § 2.4.4]. Pro mimoevropské posuzovatele platí minimální počet 8 obdobného
posuzování (dříve 2x) [→ Judges Rules § 4.3.2].
Současné posuzování a žákování na stejné výstavě
Posuzovatel, který posuzuje, nesmí na stejné výstavě žákovat. Posuzovatel, který posuzuje na
dvoudenní výstavě, rozdělené podle kategorií, může žákovat pouze v tom dni, kdy nejsou na
programu plemena, která posuzuje [→ Judges Rules § 3.8.4].
Kočky uvedené v katalogu
Všechny kočky v katalogu jsou uváděny podle pravidel FIFe bez ohledu na to, která organizace jim
vystavila průkaz původu. Smějí být přihlášeny a soutěžit v souladu se svým EMS kódem,
přiděleným podle EMS systému a registračních pravidel pro příslušné plemeno a varietu [→ FIFe
Breeding & Registration Rules § 6, 7, 8 a 9], toto platí i pro EMS jejich rodičů [→Show Rules §
1.15].
Světoví vítězové (WW)
WW budou zveřejňováni na webu FIFe [Show Rules § 2.4].
Tituly pro vítěze (Winner titles)
Každá vítězná kočka obdrží titul vítěze s uvedením roku, kdy se výstava konala [→Show Rules §
2.6.5]
Předběžně uznané variety již uznaných plemen
Pravidla pro vystavování předběžně uznaných variet uznaných plemen jsou nyní stejná jako
pravidla pro vystavování předběžně uznaných plemen. Mohou soutěžit až do tříd 7/8 včetně
(CACIB/CAPIB). Mohou soutěžit o BIV, ale nemohou být nominováni do BIS [→ Show Rules §
5.5.4]. Předběžné tituly PCH, PPR, PIC a PIP mohou být získány v předběžně uznaných varietách
uznaných plemen. Minimálně 8 kočkám musí být přiznán titul PIC nebo PIP, aby mohlo být
požádáno o plné uznání předběžně uznané variety [→ Breeding & Registration Rules § 5.3.1 and
11.2.4].
V současnosti je jedinou předběžně uznanou varietou stříbřité zbarvení BEN. EMS předběžně
uznaných variet nebude nadále obsahovat “x”, toto označení mají pouze neuznané variety
(neuděluje se certifikát). Příklad stříbřitých tečkovaných variet: BEN ns 24. Protože ale “charcoal”
je neuznaná varieta BEN, EMS bude BEN x nts 24, nikoli BEN nts 24.
Úhrada nákladů a posuzovatelského poplatku
Posuzovatelé, působící na výstavě, mají nárok na úhradu nákladů a na posuzovatelský poplatek v
€, pokud není s pořadatelem výstavy dohodnuto jinak [→Show Rules § 6.1.9]
Open doors
Všechny přihlášky non-FIFe vystavovatelů by měly odpovídat požadavkům organizátora výstavy
[→ Show Rules § 8.2.2].
Výjimky z počtu koček požadovaných pro mezinárodní výstavu
Na seznamu zemí/oblastí s trvalou výjimkou zůstávají Asie, Island, Izrael, Latinská Amerika a
Rusko, jakož i Velká Británie a členové pod patronátem. Mohou pořádat mezinárodní výstavy s
minimálně 100 kočkami. Seznam zemí s dočasnou výjimkou se ruší [→ Show Rules Annex 1].
Formuláře FIFe verze 2020
Oficiální formuláře FIFe ve verzi 2020 budou ke stažení z webu FIFe. Používejte pouze aktuální
verze, což je velmi důležité zejména pro přihlášku ke zkoušce posuzovatele, která je upravena tak,
aby pokryla nové a pozměněné požadavky školícího programu pro posuzovatele.
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