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1.

Mowa powitalna Prezydenta

Pani Prezydent otworzyła spotkanie o godzinie 9:00 i przywitała wszystkich obecnych.
Wyraziła życzenie, że to Zebranie, jak zawsze, będzie spotkaniem, na którym
uczestnicy wykazują szacunek wobec siebie, i będą w stanie dojść do kopromisów i
podejmować decyzje służące dobru kota. Następnie ogłosiła, że jej smutnym
obowiązkiem jest poinformowanie Zgromadzenia, że czworo doskonale wszystkim
znanych członków (poprzednich) komisji FIFe, sędziów honorowych i sędziów
wszystkich kategorii, odeszło od nas w ostatnim roku. Pan Bohumil Mahelka (Czechy),
wieloletni członek Komisji Dyscyplinarnej FIFe i Sędzia Honorowy wszystkich kategorii,
Pani Jitka Kytlerova (Czechy), dawny członek Komisji Sędziowskiej FIFe i Sędzia
Honorowy wszystkich kategorii, Pani Maria Cristina Kowalczuk (Włochy), Sędzia FIFe
wszystkich kategorii, i Pan Jorge Fletcher (Argentyna), Sędzia wszystkich kategorii. To
koledzy i przyjaciele, których bedzie nam bardzo brakować. Pani Prezydent poprosiła
obecnych o minutę milczenia.
Lux Cat Club – FFL (Luxemburg) złożył pisemną prośbę o o tajne głosowanie w trakcie
całego Walnego Zebrania. Prośba ta załączona została do niniejszego protokołu jako
Dodatek 1.
2.

Stwierdzenie stanu obecności Delegatów

Generalny sekretarz ustalił stan Delegatów: obecnych było 34 członków, trzech z nich
miało pełnomocnictwa, co w sumie dawało 37 głosów. Większość bezwzględną
stanowiło 19 (dziewiętnaście) głosów, natomiast większość kwalifikowaną (¾)
stanowiło 28 (dwadzieścia osiem) głosów.
3.

Wybór 2 Skrutinerów i 3 Nadzorujących Protokoły Walnego Zebrania
2011

Pan Jose Carlos Gomes (PT) i pani Cecilia MacLeod (GB) zostali wybrani Skrutinerami.
Pani Van de Wijngaart, Pani Heiter i Pan Lubrano zostali wybrani nadzorującymi dla
odpowiednio angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji Protokołu z Walnego Zebrania
2011.
4.

Projekt Protokołu

Zdecydowano, że Zastępca Sekreatarza, pani Dorte Kaae, spisze Protokół.
5.

Zatwierdzenie porządku zebrania

Porządek Zebrania został przyjęty z uwzględnieniem kilku poprawek i zmian.
6.

Zatwierdzenie protokołów

a. Protokół z Walnego Zebrania w 2009 w Malmo został przyjęty.
b. Protokół z Walnego Zebrania w 2010 w Albuferia został przyjęty.
7.

Sprawozdanie Prezydenta

Pani Prezydent Anette Sjodin przeczytała swoje sprawozdanie.
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8.

Sprawozdanie Sekreatarza Generalnego

Sekretarz Generalny, pan Eric Reijers, zaprezentował swoje sprawozdanie.
9.

Sprawozdanie Skarbnika

Skarbnik, pan Leo van de Haterd, przeczytał swoje sprawozdanie.
10.

Sprawozdanie Audytorów

Audytor, pani Laura Burani, przeczytała sprawozdanie dwóch Audytorów.
11.

Dyskusja nad sprawozdaniami Skarbnika i dwóch Audytorów

Nikt nie zabrał głosu.
12.

Wywiązywanie się ze swoich obowiązków

a) Zarządowi udzielono absolutorium
b) Skarbnikowi udzielono absolutorium
13.

Sprawozdania Komisji

a)

Sekretarz Komisji Hodowli i Rejestracji, pan Ole Amstrup, przeczytał swoje
sprawozdanie
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, pan Hans Lindberg, przeczytał swoje
sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Dobrostanu, pani Vanja Knez, przeczytała
swoje sprawozdanie
Przewodnicząca Komisji Sędziów i Standardów, pani Donatella Mastrangelo,
przeczytała swoje sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji d/s Wystaw, pan Charles Spijker, przeczytał swoje
sprawozdanie.

b)
c)
d)
e)
14.

Sprawozdanie Grupy Roboczej d/s wystaw i Dyrektora Breed Council

a) Pani Dorte Kaae przeczytała sprawozdanie Grupy Roboczej „Kategorie na
wystawach”
b) W odniesieniu do artykułu 5.4 Regulaminu Breed Council, pani Sarah Johnson,
Dyrektor Breed Council (BCA), przeczytała swój raport.
15.

Wybory

a) Wybory Zastępcy Sekretarza na okres trzech (3) lat.
Pani Dorte Kaae (DK) została wybrana na okres 3 lat.
b) Wybór Zastępcy Skarbnika na okres trzech (3) lat.
Pan Karl Preiss (AT) został wybrany na okres 3 lat.
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c) Wybory 3 Członków Komisji d/s Zdrowia i Dobrostanu na okres 3 lat.
Pani Vanja Knez-DVM (SI), Pani Kvetolava Mahelkova-DVM (Czechy) i Pan
Carin Sahlberg (FI) zostali wybrani na okres trzech lat.
d) Wybory 1 Asystenta Audytora na okres 1 roku.
Pani Tina Rasanen została wybrana na okres 1 roku.
16.

Sprawy finansowe.

a) Ustalono opłaty na rok 2012.
b) Ustalono miesięczny dodatek dla Sekretarza Generalnego.
17.

Prezentacja budżetu na rok 2012, dyskusja i głosowanie

Zaproponowany budżet na rok 2012 został zatwierdzony.
18.

Sprawozdania na temat członków pod patronatem.

a) Belgia (BE) – FBE
b) Urugwaj (UA) – AFU
19. Podania o przyjęcie pod patronat – głosowanie nad przedłużeniem
członkostwa pod patronatem o 1 rok.
Zatwierdzono przedłużenie członkostwa pod patronatem dla AFU (UY) o jeden rok.
20.

Podanie o członkostwo pod patronatem na okres 2 lat

a. Przyjęto podanie Sabra-Cat (IL) o członkostwo pod patronatem.
b. Przyjęto podanie Felis Moldova (MD) o członkostwo pod patronatem.
c. Przyjęto podanie SKID „Sultan” (TR) o członkostwo pod patronatem.
21.

Podanie o pełne członkostwo.

Podanie Felis Belgica – FBE (Belgia) o pełne członkostwo zostało zaakceptowane.
22.

Propozycje odnoszące się do:

a)
b)
c)
d) i h)
e) i l)
f) i j)
g) i l)
k)

mandatu udzielonego BRC na Walnym Zebraniu 2009 .......... str. 5
Statutu (kwalifikowana większość ¾)................................... str. 5
Regulaminu Ogólnego ........................................................... str. 6
Standardów i listy kodów EMS .............................................. str. 7
Regulamin Hodowli i Rejestracji ........................................... str. 9
Regulaminu Sędziowskiego ................................................ str. 18
Regulaminu Wystawowego ................................................. str. 24
Regulamin Rejestracji Przydomków ..................................... str 32

23.

Informacja na temat World Cat Congress (WCC) 2011

24.

Różne
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25.

Zamknięcie Walnego Zebrania

Pani Prezydent ogłosiła oficjalne zamknięcie Walnego Zebrania 2011 w Rumunii, w
piątek 27 maja o godzinie 17:45.
Dodatki:
Dodatki wprowadzone na WZ:
Elementy usunięte:
Elementy usunięte na WZ:
Tekst przesunięty:
Tekst niezmieniony:

pogrubione i napisane kursywą
pogrubione, kursywą, podwójnie podkreślone
przekreślone
podwójnie przekreślone
jedynie kursywą
normalną czcionką

22 a) Propozycja przedłużenia mandatu udzielonego BRC na Walnym
Zebraniu w 2009 w celu umożliwienia wykonania analizy całego
systemu LO.
Przedłożono propozycję, aby sprawa badana była przez dodatkowy rok.

Przegłosowano

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

22

10

5

22 b) Propozycje dotyczące Statutu (wymagana większość ¾)
Propozycja 2 ze strony Zarządu – Zmiana artykułu 2.7 – Indywidualne członkostwo
Artykuł 2.7
Członkowie FIFe mogą przyjmować jedynie członków indywidualnych mieszkających
na stałe w danym kraju, oraz osoby, które czasowo przebywają poza granicami kraju
swojego stałego pobytu, jako członków swoich klubów. Jeśli Czonkowie FIFe chcą
przyjąć osoby, które przebywają za granicą, muszą uzyskać pozwolenie od
Zarządu FIFe, jak to określono w punkcie 2.5 Regulaminu Ogólnego. w kraju, w
którym nie ma Członka FIFe i członkowie indywidualni, którzy mają nowe miejsce
pobytu za granicą, pod warunkiem, że w nowym kraju pobytu nie ma Członka FIFe.
Wyjątek do powyższego znajduje się na liście

Przegłosowano

FIFe

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

33

2

2
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Propozycja 4 ze strony Zarządu – Zmiana w artykule 6.3, drugi paragraf –
korespondncja.
Artykuł 6.3
Korespondencja adresowana do Zarządu lub do różnych Komisji musi odbywać się w
jednym z trzech oficjalnych języków, i musi być przesłana przez Członka wraz z listem
motywacyjnym do Sekretarza Generalnego, który następnie doradzi odpowiednią
Komisję. Korespondencja Propozycje wysłana bezpośrednio przez członków
indywidualnych Członków FIFe jest niedopuszczalna.

Przegłosowano

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

34

1

2

Propozycja 5 ze strony Zarządu – Zmiana w artykule 7.1 – Zmiana
„Audytorów” na Kontrolerów.

Przegłosowano

Głosy na tak

Głosy na nie

36

1

Wsztrzymało się

22 c) Propozycje odnoszące się do Regulaminu Ogólnego
Propozycja 7 ze strony Zarządu – Dodanie nowej pierwszej linii do Artykułu
2.4 – Mentorzy.
Artykuł 2.4
Członek, który chce pełnić funkcje Mentora, powinien być nienagannym
Członkiem FIFe przez co najmniej dziesięć (10) lat.

Przegłosowano

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

23

8

6

Propozycja 8 ze strony Zarządu – Nowy artykuł, 13.4 – Strony internetowe i
adresy e-mail (Przeredagowane)
Artykuł 13.4
Jeśli Członek FIFe ma własną stronę internetową, musi na niej widnieć logo
FIFe, musi ono być umieszczone na stronie głównej, i zawierć link do strony
FIFe. Prawo do używania skrótu FIFe w adresach mailowych i w adresach
stron internetowych zrezerwowane jest wyłącznie dla FIFe i krajowych
Członków FIFe. Nie pozwala się Członkom FIFe, ich klubom, sędziom,
uczniom sędziowskimlub osobom funkcyjnym na używanie skrótu „FIFe” w
ich e-mailach lub adresach na stronach internetowych.

Przegłosowano

FIFe

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

33

4

5
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22 d) i h) Propozycje dotyczące Standardów i Listy kodów EMS.
Propozycja 3 ze strony FPL – Zmiany w opisie głowy i oczu w standardzie
CRX (Przeredagowane)
Głowa/

Kształt/

Oglądana z góry: w kształcie jaja, lekko dłuższa niż szeroka,
jednakowo wąska od kości policzkowych do końca czaszki.
Oglądana z profilu: płaska czaszka i prosty nos. Mocna broda.
Lekkie załamanie linii nosa może być tolerowane.

Oczy

Kształt

Kształt owalny, lekko skośny, unoszący się ku górze, średniej
do dużej wielkości.
Głosy na tak

Breed Council

Głosy na nie

Wsztrzymało się

3

6

Za

JSC

5

Przegłosowano

Propozycja 1
Shaded/Shell

28

ze

Obwódki oczu i nosa

strony

SVERAK

–

Standardy,

Część

ogólna,

Skóra wokół nosa i oczu obrysowana kolorem tippingu,
preferowana jest równa, wyraźna obwódka nosa/oczu
Głosy na tak

JSC

(SE)

Głosy na nie

Wsztrzymało się

3

6

5

Przegłosowano

28

Propozycja 1 ze strony ZFDS (SI) – Standard kotów Święta Birma (SBI)

Oczy

Kształt

Jest:

Nowe brzmienie

Niezupełnie okrągłe, lekko
owalne

Niezupełnie okrągłe, lekko owalne,
średniej wielkości

Głosy na tak
JSC
Przegłosowano

FIFe

Głosy na nie

Wsztrzymało się

5
33

4
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Propozycja 15 ze strony BRC – odnosząca się do listy EMS (kolorów oczu)
dodająca kody kolorów oczu dla kotów białych i z dużą ilością bieli
(Przeredagowana)
Dla kotów wszystkich ras ocenianych w grupach kolorystycznych, dla kotów białych
(w) i z dużą ilością bieli (01-02), kod koloru oczu musi być ujęty w pełnym kodzie EMS
danego kota. Zmiana ta ważna jest dla wszystkich białych kotów zarejestrowanych od
01.01.2012.
Koty zarejestrowane przed 01.01.2012 mogą zatrzymać nadany im kod EMS „w” bez
kodu określającego kolor oczu bez niebezpieczeństwa zdegradowanaia do odmiany „x”.
Przepis zastosowanie bedzie miał do następujących ras:
ACL/ACS
w,*01,*02 61/62/63/64/65/66/67
MCO/NFO/SIB/TUA
w,*01,*02 61/62/63/64
CRX/DRX/GRX
w,*01,*02 61/62/63/64/65/66/67
JBT
w,*01,*02 61/62/63/64
KBL/KBS
w,*01,*02 61/62/63/64
MAN/CYM
w,*01,*02 61/62/63/64/65/66/67
SPH/DSP
w,*01,*02 61/62/63/64/65/66/67
PEB
w,*01,*02 61/62/63/64/65/66/67
W konsekwencji, standardy i listy kodów EMS dla tych ras muszą być odpowiednio
uaktualnione.

Przegłosowano

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

19

15

3

Propozycja 1 ze strony JSC – uwaga A w standardzie TUV
Uwagi

A

Odmiany kolorystyczne solid i agouti tego samego koloru
oceniane są razem w tej samej klasie.

Przegłosowano

FIFe

Głosy na tak

Głosy na nie

Wsztrzymało się

33

2

2
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22 e) i l) Propozycje odnoszące się do Regulaminu Hodowli i Rejestracji
Propozycje ze strony CSCH-SCHK (CZ)
cynamonowego (o) i płowego (p) u BRI.

–

prośba

o

uznanie

kolorów

W odniesieniu do artykułów 10.2 i 10.3 Regulaminu Hodowli i Rejestracji FIFe,
zwracamy się o uznanie kolorów cynamonowego i płowego jako w pełni uznanych
kolorów dla BRI we wszystkich istniejących odmianach kolorystycznych, i ujęcie tego
w standardzie w Części Ogólnej, BRI, i liście kodów EMS, jak poniżej:
Solid/szylkret cynamon/płowy
– o/p/q/r
Dymny (szylkret) cynamon/płowy
– o/p/q/r - s
Srebrzysty cieniowany/shell (szylkret) cynamon/płowy – o/p/q/r – s 11-12
Pręgowany i pręgowany szylkret cynamon/płowy
– o/p/q/r 22/23/24
Srebrzysty (szylkret) pręgowany cynamon/płowy
– o/p/q/r -s 22/23/24 62/64
Van/arlekin (dymny) cynamon/płowy
– o/p/q/r - s 01/02 61/62/63
Bikolor (dymny) cynamon/płowy
– o/p/q/r - s 03
Van/arlekin (srebrzysty) pręgowany cynamon/płowy – o/p/q/r- s 01/02 21 61/62/63
Bikolor (srebrzysty) pręgowany cynamon/płowy
– o/p/q/r - s 03 22/23/24 62/64
Colourpoint/pręgowany colourpoint cynamon/płowy
– o/p/q/r 21/33
Część Ogólna Standardów FIFe zawiera pełny opis wszystkich tych odmian
kolorystycznych.
Głosy na tak
BRC
Breed Council
JSC
Przegłosowano

Głosy na nie

Wsztrzymało się

3
Za
5
37

Propozycja 2 ze strony CSCH-SCHK (CZ) – prośba o uznanie złota (y) u BML
(zmienione).
W odniesieniu do artykułów 10.2 i 10.3 Regulaminu Hodowli i Rejestracji FIFe,
zwracamy się o uznanie koloru złotego jako w pełni uznanego koloru dla BML we
wszystkich istniejących odmianach kolorystycznych, i ujęcie tego w standardzie w
Części Ogólnej, BML, i liście kodów EMS. Sugerujemy utworzenie dwóch nowych grup:
Grupa 3 – Non-Orange Golden
Grupa 4 – Orange Golden
W związku z tym, następujące zmiany muszą zostać dokonane w standardzie BML, na
stronach 25 i 27:
Strona 25 Standardu BML – kolor futra:
Kolor bazowy: czysty biało-srebrny, lub ciepły złoty, cieniowany lub shell w uznanych
orange i non-orange odmianach barwnych. Dla wszystkich odmian kolorystycznych
należy sprawdzić tabelę poniżej.

FIFe
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Strona 27 Standardu BML – uznane odmiany kolorystyczne.
Wszystkie uznane BML są srebrne lub złote cieniowane lub shell.
GRUPA I – NON ORANGE SILVER (reszta pozostaje bez zmian)
GRUPA II – ORANGE SILVER (reszta pozostaje bez zmian)
GRUPA III – NON ORANGE GOLDEN
czarny/niebieski/czekoladowy/liliowy/cynamonowy/płowy
złoty
cieniowany/shell
BML n/ab/b/c/o/p y 11/12
czarny/niebieski/czekoladowy/liliowy/cynamonowy/płowy
złoty
cieniowany/shell point burmski
BML n/ab/b/c/o/p y 11/12 31
GRUPA IV – ORANGE GOLDEN
rudy/kremowy/szylkret złoty cieniowany/shell
BML d/e/f/g/h/j/q/r y 11/12
rudy/kremowy/szylkret złoty cieniowany/shell point burmski
BML d/e/f/g/h/j/q/r y 11/12 31
Postanowiono podzielić głosowanie na dwie części. Pierwsze głosowanie dotyczyło
dodania dwóch nowych grup (3 i 4), gdyby to nie przeszło, wówczas głosowano by nad
włączeniem złota do istniejących dwóch grup.
Głosy za
BRC
Breed Council

Głosy przeciw

Wstrzymało się

3
Za

JSC w 4 grupach

1

4

JSC w 2 grupach

5

0

W 4 grupach: nie przeszło

17

17

3

Dla koloru w 2 grupach:
Przegłosowano

33

2

2

Propozycja 1 SRK (FI): artykuł 6.5 BUR (kot burmski)
W hodowli kotów burmskich:
• koty burmskie używane w hodowli muszą mieć test genetyczny w
kierunku gangliozydozy GM2, chyba, że rodzice (obydwoje) mają
dokumenty potwierdzające, że są wolni od gangliozydozy GM2.
• Należy przestrzegać następujących reguł hodowlanych:
- wolny od GM2 x wolny od GM2
- wolny od GM2 x nosiciel GM2
• Koty wymagające testów zgodnych z tą regułą muszą być
identyfikowalne poprzez mikrochip bądź tatuaż.
• Hodowca musi poinformować kupujących koty burmskie o chorobie
gangliozydozie GM2 i polityce rejestracyjnej.
• Upoważniony weterynarz wydaje certyfikat odnośnie gangliozydozy
GM2 – status musi być dołączony do rodowodu.
Komisja d/s Zdrowia i Dobrostanu (HWC) poproszona została o dokładne zapoznanie
się z ostatnim punktem.

FIFe
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Głosy za
BRC
Breed Council
HWC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

11

4

3
Za
3
22

Propozycja 1 ze strony ANFI (IT) – pełne uznanie Peterbaldów - PEB
ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana – proponuje pełne uznanie wstępnie
uznanej rasy, Peterbalda – PEB, w odniesieniu do artykułu 10.2.3 Regulaminu Hodowli
i Rejestracji FIFe, jako nowej rasy kategorii IV.
Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

BRC

2

HWC

1

JSC

1

3

1

19

13

5

Przegłosowano

2

Propozycja 1 ze strony NRR (NO): Artykuł 6.15 – kot norweski leśny (NFO) (Przeredagowane)
Koty Norweskie Leśne (NFO) używane w hodowli mają być poddane testom
genetycznym u weterynarza w kierunku genu GBE-1 (GSD IV – choroba spichrzeniowa
glikogenu), chyba że obydwoje rodzice danego kota hodowlanego mają dokumenty
potwierdzające, że nie są nosicielami GSD IV. Koty testowane zgodnie z tą zasadą
muszą być identyfikowalne za pomocą mikrochipu bądź tatuażu, i numer mikrochipu
lub tatuażu musi podążać za dokumentacją testu od lekarza weterynarii do
laboratorium, i być wyraźnie wypisany na certyfikacie wyniku testu. Należy
przestrzegać następujących reguł krycia: Nosiciele nie mogą być krzyżowani z
nosicielami. Hodowcy (sprzedający) muszą informować kupujących koty norweskie
leśne o chorobie GSD IV i
wymaganiach rejestracyjnych. Ważny certyfikat
weterynaryjny określający statusGBE-1 ma być dołączony do rodowodu kota.
Głosy za
BRC

Przegłosowano

FIFe

Wstrzymało się

3

Breed Council
HWC

Głosy przeciw
Przeciw

3
23

11

3
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Propozycja 1 ze strony HWC odnosząca się do artykułu 3.5 Koty nie
dopuszczone do rozrodu (hodowli)
3.5

Koty nie dopuszczone do rozrodu

Następujące koty nie są dopuszczone do rozrodu:
− głuche białe koty (białe koty muszą
dopuszczeniem do rozrodu)
− dorosły kot z widoczną przepukliną pępkową

być

przetestowane

przed

Zgodnie z tym, należy również dokonać zmian w tabeli wad doprowadzających do
dyskwalifikacji i tabeli wad ogólnych w Części Ogólnej Standardów:
1.6 Koty wykazujące z przepukliną pępkową.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

28

9

Wstrzymało się

Połączone propozycje 2 i 3 ze strony HWC odnoszące się do programów
testów (Przeredagowane)
Proponujemy następujące uzupełnienie, oraz Dodatek I i Dodatek II do
Regulaminu Hodowli i Rejestracji, artykuł 3.6.1, zawierający listę badań
obowiązkowych bądź rekomendowanych przed przystąpieniem do hodowli. Komisja
d/s Zdrowia i Dobrostanu ma pozwolenie na aktualizację tej listy.
3.6.1
Programy testów
....
Każdy Członek FIFe musi rozwinąć odpowiednie programy badań.
Informacje na temat chorób genetycznych i porada co do testów i badań okresowych
będzie dostarczana przez Komisję d/s Zdrowia i Dobrostanu (patrz Dodatek I i
Dodatek II)
...
Dodatek I – Obowiązkowe (X) i rekomendowane testy genetyczne przed
dopuszczeniem kota do hodowli.
Wymazy z jamy
ustnej

FIFe

Wszystkie rasy – Dla każdego kota, wymazy są
włożone do pojemnika oznakowanego
imieniem i numerem mikrochipu kota. Mogą
one być łatwo przechowywane w suchym
miejscu. W razie potrzeby, wymazy mogą być
użyte do przyszłych testów genetycznych.
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Dodatek II – Obowiązkowe
dopuszczeniem kota do hodowli

(X)

Badanie lekarskie

Jeśli dany problem jest powszechny
w danej rasie, rekomenduje się, aby
poprosić specjalistę weterynarza o
dokładne zbadanie kota przed
dopuszczeniem go do hodowli

BAER (Brainstem Auditory
Evoked Response) test w
kierunku głuchoty

Nie dopuszcza się do hodowli kotów
głuchych, patrz artykuł 3.5

Jądra prawidłowe i zstąpione do
worka mosznowego

Obowiązkowe zaświadczenie lekarza
weterynarii dla kocurów przed
przystąpieniem do rozrodu, patrz
artykuł 3.2

Przepuklina pępkowa

Wszystkie rasy

Elektrokardiogram lub badanie
USG w kierunku chorób serca

PER, EXO, MCO, RAG, BRI, SPH

Prześwietlenie RTG w kierunku
zwichnięcia rzepki i/lub
dysplazji stawów biodrowych

PER, EXO, MCO, NFO, ABY, BEN,
DRX, SOM

Badanie okulistyczne (PRA,
katarakta, itp.)

ABY, BEN, OCI, RUS, SOM, BAL, OLH,
OSH, SIA, SYS, SYL, PEB

Przegłosowano

i

rekomendowane

badania

przed

X

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

22

13

2

Propozycja 1 ze strony BRC – artykuły 3.6.2, 6.4, 8.1 i 8.4: usunięcie
możliwości uznania przez FIFe kotów cierpiących na osteochondrodysplazję
Artykuł 3.6.2 – Choroby genetyczne – usunąć zaznaczony tekst
FIFe nie uzna żadnej rasy, w której charakterystyce ujęte będą następujące
deformacje:
- osteochondrodysplazja – autosomalny gen dominujący, powodujący deformację
stawów, kości i chrząstek (na przykład koty szkockie zwisłouche), dopóki naukowe
i medyczne badanie nie potwierdzą nieszkodliwego charakteru mutacji. Dopóki nie
będzie tego rodzaju badań, nie wolno pokazywać takich kotów na żadnej wystawie
organizowanej pod auspicjami FIFe.
Artykuł 6.4 – BRI (Kot Brytyjski) – wstawić i usunąć zaznaczony tekst:
Żadne potomstwo kotów cierpiących na osteochondrodysplazję (patrz artykuł
3.6.2), bez względu na typ ucha, Szkockich Foldów z prostymi uszami (SFL non *
71 / SFS non * 71) nie może być zarejestrowane jako BRI (patrz artykuł 8.4).

FIFe
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Artykuł 8.1 – Lista ras nieuznanych ze wstępnie uznanymi skrótami- usunąć kody:
SFL non*

Szkocki fold długowłosy

SFS non*

Szkocki fold krótkowłosy

Artkuł 8.4 – zmiana tytułu i zastąpienie obecnego tekstu przez:
8.4

Koty cierpiące na osteochondrodysplazję SFJ non / SFS non (Szkocki fold)

FIFe nie uzna ani nie będzie tworzyć kodu EMS dla kotów cierpiących na
osteochondrodysplazję (patrz artykuł 3.6.2).
Żaden kot cierpiący na osteochondrodysplazję nie może być dopuszczony do
hodowli.
Żadne koty cierpiące na osteochondrodyspolazję, lub z takim kotem jako
przodkiem, nie mogą być zarejestrowane w FIFe lub pokazywane na
wystawach FIFe.
Od 01.01. 2012, wstępnie uznane skróty dla Szkockiego Folda („SFL non” i
„SFS non”) zostają usunięte z listy w artykule 8.1, i nie mogą być
odtworzone.
Głosy za
HWC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

3
27

10

Propozycja 3 ze strony BRC – artykuł 4.2: uściślenie wymogów do rejestracji
w księdze LO
Księga rodowodowa LO zawiera koty, które:
• należą do rasy w pełni uznanej, bądź rasy wstępnie uznanej przez FIFe (patrz
artykuły 6.1 i 7..1), i
• są w odmianie kolorystycznej uznanej dla danej rasy (patrz lista kodów EMS),
oraz
• mają rodowód czysty rasowo (tzn. uznana odmiana kolorystyczna tej samej
rasy bądź rasy siostrzanej) przez co najmniej 3 pokolenia poprzedzające
danego kota, i:
• posiadają dostępne informacje, jak to określono w artykule 4.5

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

34

2

1
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Propozycja 4 ze strony BRC – artykuł 5.1.1: dodatek dla rejestracji kotów bez
przydomka hodowlanego (Przeredagowane)
Aby zarejestrować kota w księdze rodowodowej, hodowca musi mieć
zarejestrowany przydomek hodowlany w Księdze Przydomków FIFe. Członek
FIFe może zapewnić wyjątek dla nie więcej niż dwóch miotów
wyhodowanych przez indywidualnego hodowcę.
Jeśli kot ztrejestrowany jest bez przydomka hodowlanego, musi być zapisany
w następującym formacie (Kod kraju) + (Skrót Członka FIFe) + (Rok i
kolejny numer rejestracyjny) + (Imię kota jednym słowem), np. DK FD
12001 Mistor.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

20

15

2

Propozycja 6 ze strony BRC – nowy artykuł 5.1.2.3: rejestracja rudego
potomstwa po bursztynowych rodzicach
Można używać kodów „dt” i „et” do zarejestrowania genotypu
rudego/kremowego potomstwa po dwóch bursztynowych kotach, wraz z
odpowiednio wpisanym w nawiasach fenotypem „d” lub „e”, zgodnie z
artykułem 5.1.1. Kody EMS „dt” i „et” mogą być używane jedynie w celach
rejestracji.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

26

8

3

Propozycja 7 ze strony BRC – artykuły 6.1.1
siostrzanych i „czystej rasy” (Przeredagowane)

i

6.1.2:

definicja

ras

6.1.1 Rasy siostrzane
Rasy siostrzane to rasy, które mają ten sam standard, z wyjątkiem długości włosa
i/lub wzoru okrywy. Dla ras w pełni uznanych, rasy siostrzane i mogą być
krzyżowane bez zezwolenia, chyba, że zostanie to określone inaczej w tym
rozdziale.
6.1.2 Czysta rasa
Kot uważany jest za „czystego rasowo”, jeśli jego rodowód pokazuje
przodków w uznanej odmianie kolorystycznej tej samej rasy bądź rasy
siostrzanej przez co najmniej 3 pokolenia poprzedzające danego kota.
Definicja ta ma również zastosowanie do wstępnie uznanych ras (patrz
artykuł 7.1) i nieuznanych ras (patrz artykuł 8.1).
Uwagi:

Przemianowanie obecnego atykułu 6.1.2 na 6.1.3
W związku z tym, wiersz w artykule 4.2 musi być zmieniony w
odniesieniu do artykułu 6.1.2.

Przegłosowano
FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

29

4

4
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Propozycja 8 ze strony BRC – rozdział 7 – dodatek do statusu rasy wstępnie
uznanej, gdy nie ma pełnego uznania.
Jeśli rasa nie uzyskała pełnego uznania przed upłynięciem okresu do tego
wyznaczonego:
− rasa wstępnie uznana zostanie automatycznie przesunieta na listę ras
nieuznanych ze wstępnie ustalonymi skrótami w artykule 8.1, a za
kodem EMS pojawi się określenie „non”
− zasady odnoszące się do rasy zostaną przesunięte do rozdziału 8
− rejestracja urodzonych kotów i tytuły uzyskane w okresie wstępnego
uznania rasy pozostaną takie, jakie są
− koty urodzone po okresie wstępnego uznania rasy muszą być
rejestrowane w księdze rodowodowej „RIEX”, a po skrócie rasy należy
dodać określenie „non”, w celu wskazania, że jest to rasa nieuznana.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

31

1

5

Propozycja 9 ze strony BRC – artykuły 8.1 i 8.2: przeniesienie
odpowiedzialności za utrzymanie list ras nieuznanych + przesunięcie części
artykułu 8.1 do 8.2
8.1

Lista nieuznanych ras ze wstępnie ustalonymi skrótami

Lista ras nieuznanych ze wstępnie uznanymi skrótami utrzymywana jest i
aktualizowana przez Zarząd FIFe, na podstawie rekomendacji ze strony
Komisji d/s Hodowli i Rejestracji.
8.2 Hodowanie kotów ras nieuznanych ze wstępnie ustalonymi skrótami
Potomstwo kotów wprowadzonych do księgi rodowodowej RIEX jako rasa nieuznana
Członek FIFe musi udzielić pozwolenia przed dopuszczeniem do hodowli kotów rasy
nieuznanej ze wstępnie ustalonym skrótem. Podanie o taka zgodę musi zawierać co
najmniej informację na temat rasy, pełny program hodowlany, zamierzony standard i
skalę punktów wraz z filozofią, opisem rasy. Jeśli Członek FIFe udzielił takiego
pozwolenia, potomstwo takiego krycia hodowania kotów może być zarejestrowane
w księdze rodowodowej RIEX, pod warunkiem, że Członek FIFe udzielił zgody na takie
krycie zgodnie z artykułem 8.1.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

30

5

2

16/32

Walne zebranie FIFe 2012 – Protokół – propozycje przyjęte

Propozycja 10 ze strony BRC – artykuły 8.1 i 9.1.1: dodatek okresu bądź
liczby pokoleń
8.1

Lista ras nieuznanych ze wstępnie ustalonymi skrótami

Członek FIFe musi udzielić zgody przed rozpoczęciem hodowli z nieuznaną rasą ze
wstępnie ustalonym skrótem. Prośba o zgodę na taką hodowlę musi zawierać co
najmniej informację na temat rasy, pełny program hodowlany, zamierzony standard, i
skalę punktów wraz z całą filozofią danej rasy. Zgoda na program hodowlany
może być udzielona na okresloną liczbę pokoleń (1,2,3 lub więcej), lub na
czas nieokreślony, aż do osiągnięcia wstępnego uznania.
9.1.1

Definicja krzyżowania ras

Krzyżowanie ras może odbywać się jedynie za zgodą Członka FIFe.
Zgoda na program hodowlany może być udzielona na okresloną liczbę
pokoleń (1,2,3 lub więcej), lub na czas nieokreślony, aż do osiągnięcia
standardu docelowego rasy.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

34

3

Wstrzymało się

Propozycja 12 ze strony BRC – artykuły 10.2.2 i 10.2.3: dodatkowe warunki
dla nowej odmiany kolorystycznej lub nowej rasy
10.2.2 Dodatkowe warunki konieczne do uznania nowej odmiany kolorystycznej
W celu uznania nowej odmiany kolorystycznej, należy spełnić następujące warunki:
wystawa z udziałem 10 różnych kotów w wieku minimum 6 miesięcy,
pokazujące co najmniej 3 pokolenia tej samej rasy lub rasy siostrzanej
poprzedzające danego kota, i
dwie trzecie pokazywanych kotów muszą być zarejestrowane w organizacji
zrzeszonej w FIFe i należeć do członka indywidualnego należącego do Członka
FIFe
10.2.3 Dodatkowe warunki dla uznania nowej rasy
W celu uznania nowej rasy, tzn. takiej, której nie ma na liście ras uznanych przez
FIFe, należy spełnić następujące warunki:
•
•
•

należy przedstawić 3 różne koty z 5 kolejnymi udokumentowanymi pokoleniami
przodków rasy wnioskowanej o uznanie poprzedzającymi danego kota, i
dodatkowo, należy pokazać 15 różnych kotów z 3 różnymi pokoleniami rasy
wnioskowanej o uznanie poprzedzającymi danego kota,
wszystkie prezentowane koty muszą mieć minimum 6 miesięcy, muszą być
zarejestrowane w FIFe i w posiadaniu osoby należącej do organizacji
członkowskiej FIFe.

Przegłosowano
FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

35

2

Wstrzymało się
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22 f) i j)

Propozycje odnoszące się do Regulaminu Sędziowskiego

Propozycja 2 ze strony FD (DK) – Dodatek do Regulaminu Sędziowskiego,
artykuł 2.8.2 „Udział w wystawach nie organizowanych przez FIFe”
(Przeredagowane)
Sędzia FIFe może, za zgodą Zarządu FIFe i Członka FIFe zainteresowanego kraju
sędziować na wystawie organizowanej prze inną organizację niż FIFe. (Reszta artykułu
pozostaje niezmieniona).
Zgody odmawia się, jeśli w danym kraju w ten sam weekend odbywa się
wystawa FIFe, w miejscu oddalonym o mniej niż 400 km (drogą
samochodową lub koleją) od wystawy FIFe.
Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

JSC

5

SC

2

2

1

28

8

1

Przegłosowano

Propozycja 9 ze strony Zarządu – Usunięcie części odnoszącej się do CFA w
artykule 2.1 – uznani Sędziowie
Artykuł 2.1
Sędziom FIFe zezwala się na sędziowanie na wystawach CFA organizowanych poza
Europą, a sędziom CFA zezwala się na sędziowanie na wystawach FIFe poza Europą.
Zgoda ta ograniczona jest do kategorii, do których sędziowania ma uprawnienia dany
sędzi w swojej macierzystej organizacji.
Głosy za
JSC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

5
37

Propozycja 10 ze strony Zarządu – Zmiana artykułu 2.1 – uznani Sędziowie
Artykuł 2.1
FIFe uznaje za sędziów FIFe te osoby, które znajdują się na oficjalnej liście sędziów
FIFe. Jeśli sędzia uznany jest za aktywnego w danej kategorii, znaczy to, że wziął
udział w co najmniej 3 sędziowaniach w danej kategorii w roku. (proszę, patrz
artykuł 2.8.1) (warunek ten nie odnosi się do sędziów należacych do Członków FIFe
spoza Europy).
Głosy za
JSC
Przegłosowano

FIFe

Głosy przeciw

Wstrzymało się

5
37
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Propozycja 11 ze strony Zarządu – usunięcie istniejącego
przeredagowanie artykułu 2.8.1 – formularz Engagement form

tekstu

i

Artykuł 2.8.1
Aby sędzia uzyskał dopisek „aktywny” na liście sędziów, musi co roku wypełnić i
podpisać Engagement Form, potwierdzając, że sędziował co najmniej 3 razy w każdej
kategorii, do sędziowania której ma kwalifikacje, w trakcie poprzedzającego roku.
Formularz ten uzyskać można u Sekretarza Generalnego FIFe, i powinien zostać
zwrócony Sekretarzowi nie później niż 31 stycznia każdego roku.
Wszyscy Międzynarodowi
poza-europejscy sędziowie muszą potwierdzić
swoją aktywność każdego roku. W tym celu, sędziowie używają formularza
Judging Engagement, który wysłany im będzie via e-mail, i jest również
dostępny na stronie FIFe. Formularz ten powinien być wypełniony,
potwierdzony i odesłany do Sekretarza generalnago poprzez e-mail, nie
później niż do 30 listopada każdego roku. Sędziowie, którzy potwierdzą w
formularzu uczestnictwo w co najmniej 3 sędziowaniach w każdej kategorii,
do której są uprawnieni, oznaczeni zostaną jako „aktywni” na oficjalnej liście
sędziów FIFe. Sędziowie mogą wysłąć formularz jak tylko spełnią wymogi, w
każdej porze roku, pod warunkiem, że będzie to przed ostateczną datą 30
listopada.
Rekomenduje się, aby Sedziowie wysyłali wypełnione formularze Judging Engagement
do Członka FIFe, do którego należą.
Głosy za
JSC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

5
37

Propozycja nr 1 ze strony JSC – reorganizacja Regulaminu dla Sędziów
uczniów sędziowskich

i

JSC proponuje zasadniczą reorganizację Regulaminów dla Sędziów i Uczniów
sędziowskich, który ważny stałby się od 01.01.2012. Celem reorganizacji jest
zapewnienie struktury, która ma logiczną czasową sekwencję, i w której łatwiej będzie
znaleźć artykuły do konsultacji. Zaproponowany nowy zestaw reguł został rozesłany.
Zaproponowany spis treści jest tu dołączony jako Dodatek 1. Aby przeorganizować
cały tekst, JSC przeanalizowała również część NE i stwierdziła, że większośc artykułów
była zdublowana. W ramach reorganizacji zdublowane artykuły zostały usunięte,
pozostawiono jedynie artykuły, w których specyficzne różnice zostały zaznaczone.
Podwójne artykuły znalezione zostały również w odniesieniu do Regulaminu
Wystawowego, i w związku z tym również zostały usunięte (art 2.8.6.4 i 7.2). Z myślą
o nowym zaproponowanym porządku, usunęliśmy rónież 3 paragrafy z oryginalnych
artykułów i przesunęliśmy ich zawartość do trzech nowych artykułów odnoszących się
ściśle do sędziowania równoległego i staży dla sędziów kontynuujących szkolenia w
następnych kategoriach (art. 2.8.5, art. 5.1.14.9 i art. 7.3.2.12).
Dokonano również poprawek w celu uniknięcia powtórzeń w artykułach, aby uściślić
treść, i zoptymalizować zawartość tam, gdzie to konieczne, bez zmiany w jakikolwiek
sposób znaczenia:
− 6.3 – zmiana tytułu dla jasności i uniknięcia nadmiernych interpretacji
− 5.1.1 (i 7.3.1.1) – „aby ubiegać się o przyjęcie na ucznia sędziowskiego,
następujące...”
FIFe
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−
−
−

5.1.3.4 – usunięcie „egzamin pisemny”, jako że jest to określone już na
początku artykułu
5.1.11 (i 7.3.1.9) – zmiana tytułu na „Wymagania szkoleniowe”, eliminujące
bardzo długi i bezużyteczny tytuł.
5.1.13 (i 7.3.1.10) – z dwóch zdań, które mówią o tym samym, jedno usunięto.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

32

3

2

Propozycja nr 2 ze strony JSC – zmiana artykułów 5.1.3.2 i 7.3.1.3.2 (NE) –
nowe artykuły 2.1.44 i 4.1.1.3
Usunąć następujące zdanie z artykułu 5.1.3.2:
−

Kandydat musi mieć wyhodowane co najmniej 3 mioty pod swoim przydomkiem
(lub innym przydomkiem w swoim gospodarstwie domowym) przez okres co
najmniej 3 lat. Mioty, o których mowa, muszą należeć do ras kategorii, o którą
stara się kandydat.
Reszta pozostaje bez zmian.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

27

10

Wstrzymało się

Propozycja nr 3 ze strony JSC – zmiana w arykule 5.1.7.1 – nowy artykuł
2.1.11
Przeredagowano artykuł w sposób następujący:
Ocena w trakcie nauki jest obowiązkowa dla uczniów sędziowskich w ich pierwszej
kategorii i zazwyczaj ma miejsce, przeprowadzona przez sędziego instruktora,
gdy uczeń sędziowski zbierze połowę z liczby wymaganych kotów.
Podanie o przyjecie na ucznia sędziowskiego będzie wysłane zgodnie z
artykułem 5.1.8, i będzie w nim wskazanie, że ten właśnie uczeń sędziowski
na danej wystawie poddany będzie ocenie. Klub organizujący wystawę z
wyprzedzeniem wyznaczy sędziego instruktora.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

35

2

Wstrzymało się

Propozycja nr 4 ze strony JSC – zmiana artykułu 5.1.8 – nowy artykuł 2.1.9
Usunięcie słowa „ustnie”.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

34

2

1
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Propozycja nr 5 ze strony JSC – zmiana artykułu 5.1.12 – nowy artykuł 2.4.1
Zmiana, dodanie nowej treści i reorganizacja artykułu w sposób następujący:
5.1.12

Ilość ocen i długość
kolejnych kategorii

szkolenia

dla

uczniów

sędziowskich

Ta część jest niezmieniona.
Wyjątek stanowią sędziowie kategorii III na kategorię I i IV, którzy będą musieli
powtórzyć procedurę szkolenia i uczestniczyć jako uczniowie sędziowscy:
− 5 razy, tzn. Minimum 150 kotów (uczestnictwo w Seminariach Szkoleniowych
jest wyłączone z tej minimalnej ilości kotów i może być tylko do nich
dodatkiem, z czego co najmniej 2 razy szkolenie musi odbyć się w co najmniej
dwóch różnych krajach za granicą (co najmniej 60 kotów) przed możliwością
przystąpienia do egzaminu.
Wyjątek stanowią sędziowie którzy są już uprawnieni do sędziowania w
jakichklwiek dwóch kategoriach. Sędzia taki będzie musiał powtórzyć
proceurę szkoleniową i uczestniczyć jako uczeń sędziowski kolejnej katgorii,
i tak:
a.
kategorii I lub IV: 5 razy, tzn. minimum 150 kotów, z czego co najmniej 2
szkolenia muszą się odbyć w co najmniej dwóch różnych krajach za granicą (co
najmniej 60 kotów),
b.
kategorii II: 10 razy, tzn. minimum 390 kotów, z czego co najmniej 3
szkolenia miały miejsce w co najmniej 3 różnych
krajach za granicą
(co najmniej 90 kotów)
c.
kategorii III: 14 razy, tzn. minimum 540 kotów, z czego co najmniej
4 szkolenia miały miejsce w co najmniej 3 różnych krajach za granicą
(co najmniej 120 kotów).
We wszystkich trzech przypadkach, obecność na Seminariach Szkoleniowych
wyłączona jest z minimalnej ilości wymaganych kotów, i może być do nich jedynie
dodatkiem.
Uwaga: Jeśli ta zasada zostanie przegłosowana, będzie obowiązywać od zaraz.
Sędziowie, którzy kontynuowali swoje szkolenia po 01.01.2011 zgodnie z tą zasadą
ważną na dzień 01.01.2011 mogą ukończyć szkolenie zgdnie z wymogami
obowiązującymi 01.01.2011 (wszyscy sędziowie uprawnieni jedynie do sędziowania
kagerii III, którzy kontynuowali szkolenie dla kategorii I i/lub IV).

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

31

4

2
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Propozycja nr 6 ze strony JSC – zmiana artykułu 5.1.14.3 – nowy artykuł
2.1.15
Dodanie tekstu w drugim paragrafie artykułu dla jego klarowności. Pozostała część
jest niezmieniona.
...Pewne grupy kolorów / wzory muszą być przeanalizowane (solid, bikolor,
pręgowane, srebrne/złote, pointy)

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

28

9

Wstrzymało się

Propozycja nr 7 ze strony JSC – zmiana do artykułu 5.1.14.4 – nowy artykuł
2.1.17
Zmiana w trzecim paragrafie artykułu:
„... Wizyta szkoleniowa odnotowana zostanie na certyfikacie ucznia sędziowskiego
wypełnionym przez Mentora lub wyznaczonego przez niego nadzorującego
reprezentanta.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

28

8

1

Propozycja nr 8 ze strony JSC – zmiana w artykułach 5.2.3 i 7.3.2.3 (NE) –
nowe artykuły 2.3.5 i 4.2.1
Dodać następujący tekst na końcu artykułu:
„ W tym celu FIFe wydało specjalny formularz: to standardowe podanie jest
jedynym ważnym formularzem aplikacyjnym”.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

35

0

2

Propozycja nr 9 ze strony JSC – zmiana w artykułach 5.2.3 i 7.3.2.3 (NE) –
nowe artykuły 2.3.5 i 4.2.1
Połączenie artykułów: 7.3.1.9 i 7.3.1.10 w jeden, 7.3.1.9, zmiana tytułu i zawartości:
7.3.1.9 Wymagania szkoleniowe. Ilość wystwjako uczeń sędziowski na kategorię
O maksymalnej długości szkolenia ucznia sędziowskiego decyduje jego
Członek FIFe.
Udział w charakterze ucznia sędziowskiego w 8, bądź odpowiednio 12 i 18:
− wystawach krajowych lub
− wystawach międzynarodowych i/lub
− krajowych special breed shows lub rasowych meczach klubowych w jednej z
następujących kategorii
- 8 razy dla kategorii I i IV, tj. minimum 270 kotów, w minimum 12 miesiącach
- 12 razy dla kategorii II, tj. minimum 390 kotów, w minimum 18 miesięcy
FIFe
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- 18 razy dla kategorii III, tj. minimum 570 kotów, w minimum 2 lata
- 8 razy dla kategorii IV, tj. minimum 270.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

24

10

3

Propozycja nr 10 – dodanie nowego artykułu: 7.3.1.10.1 – nowy 4.3.1
Dodać nowy artykuł pod 7.3.1.10 w części NE regulaminu
7.3.1.10.1 Liczba wystaw w charakterze ucznia sędziowskiego i czas
szkolenia dla sędziów szkolących się w kolejnych kategoriach.
W przypadku sędziego posiadającego już uprawnienia do sędziowania
pragnącego uzyskać kwalifikacje w kolejnej kategorii, będzie on musiał
powtórzyć sędziowską procedurę szkoleniową, i uczestniczyć jako uczeń
sędziowski:
− 4 razy dla kategorii I i IV, tj. minimum 120 kotów w okresie minimum
12 miesięcy
− 8 razy dla kategorii II, tj. minimum 240 kotów w okresie minimum 18
miesięcy
− 10 razy dla kategorii III, tj. minimum 390 kotów w okresie minimum
dwóch lat
Udział w Seminariach Szkoleniowych jest wyłączony z minimalnej ilości
kotów i może być jedynie dodatkiem.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

30

2

5

Propozycja nr 11 ze strony JSC – zmiana w artykule 7.3.2.13 – nowy artykuł
4.2.6
Zmiana tytułu i dodanie nowego tekstu:
7.3.2.13 Sędziowie spoza Europy na wystawach i jako Mentorzy
Ci Sędziowie spoza Europy uprawnieni są do:
a)
wydawać wszystkie certyfikaty na wystawach krajowych lub
międzynarodowych odbywających się w krajach poza Europą, zgodnie z
regulaminami i standardami FIFe.
b)
sprawować funkcję Mentora dla czniów sędziowskich spoza Europy.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

31

2

4
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22 g) i i) Propozycje odnoszące się do Regulaminu Wystawowego
Propozycja ze strony Felinolog (BY) – rozszerzenie istniejącego wyjątku do 5
lat
Regulamin Wystawowy, Dodatek 4 – Białoruś i Rosja
Zwolnienie dla Biaorusi i Rosji do roku 31.12.2016:
1. Aby uzyskać tytuł International Champion lub International Premier:
5 CACIB/CAPIB w jednym kraju od co najmniej trzech różnych sędziów
Głosy za
SC

Głosy przeciw

Wstrzymało się

11

2

5

Przegłosowano

24

Propozycja 2 ze strony FFH (CH) – Zmiana w tabeli wad dyskwalifikujących i
wad ogólnych
Nr

Wada

Dyskw.

2.

Głowa

2.2

Jakiekolwiek nienormalne
obniżenia, występy lub szczeliny
w czaszce

3

Szczęki, uzębienie i język

3.2

Krzywe szczęki

7.

Ogon

7.2

Jakikolwiek deformacje ogona, na
przykład supeł lub skręt

Bez Ex

Bez Cert.

X

X

X

X

X

X

Głosy za

Głosy przeciw

2

1

HWC
JSC
SC

Uwagi
Oprócz
kastratów i
kotów poniżej
10 miesiąca

Oprócz
kastratów i
kotów poniżej
10 miesiąca

Wstrzymało się

5
5

Postanowiono głosować osobno nad każdą sekcją.

Głowa - przegłosowano
Szczęki, uzębienie i język przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

25

12

Głosy za

Głosy przeciw

24

13

Wstrzymało się
Wstrzymało się
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Propozycja 1 ze strony FB (UK) – redukcja liczby kotów niezbędnych do
zorganizowania wystawy międzynarodowej w UK
Członek z Wielkiej Brytanii, Felis Britannica prosi o rozważenie dodatku do artykułu
1.8 Regulaminu wystwowego FIFe, i tak: FIFe dodaje Wielką Brytanię do listy krajówl,
w których minimalna liczba kotów do zorganizowania wystawy międzynarodowej
zredukowana jest do 100, z czego co najmniej 80% kotów musi być kotami
rodowodowymi, zgłoszonymi do rywalizacki i umieszczonymi w katalogu. Jeśli ta
propozycja zostanie przełosowana, wejdzie w życie w trybie natychmiastowym, od
01.06 2011, i będzie ważna do 31.12.2014.
Głosy za
SC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

8

2

5
27

Propozycja 1 ze strony FPL (PL) – artykuł 2.3 Kwalifiacje do Wystawy
Światowej
Dodanie DSM jako kwalifikacji pozwalającej na przyjęcie na Wystawę Światową.
Koty domowe (klasa 14)
− Nominacja do Best In Show w klasie kotów domowych
− Tytuł DSM
Jeśli ta propozycja zostanie przegłosowana, wejdzie w życie z dniem 30.06.2011.
Głosy za
SC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

3
23

2
12

2

Propozycja 1 ze strony ARCCA (RU) – Dodatek 4 – Białoruś i Rosja
Zwolnienie dla Biaorusi i Rosji do roku 31.12.2016:
2. Aby uzyskać tytuł International Champion lub International Premier:
5 CACIB/CAPIB w jednym kraju od co najmniej trzech różnych sędziów
Głosy za
SC
Przegłosowano

FIFe

Głosy przeciw

Wstrzymało się

11

2

5
24
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Propozycja 13 ze strony Zarządu – dodatek do artykułu 4.1.1 – tytuły
wystawowe i zmiana do artykułu 8.2.1.b – Drzwi Otwarte
Artykuł 4.1.1
Wszystkie tytuły wystawowe FIFe są dostępne jedynie dla kotów zarejestrowanych w
FIFe, w posiadaniu członków indywidualnych krajowych Członków FIFe.
Artkuł 8.2.1.b
dorosły kot lub kastrat, itp., dopóki tytułu FIFe będzie zgłoszony w odpowiedniej
klasie. Mogą zgłaszać swoje koty jedynie w klasach 12,11, 9 i 10; jeśli chcą
wystawiać koty w wyższych klasach, muszą stać się indywidualnymi
członkami Członka FIFe.
Jeśli ta propozycja zostanie przegłosowana, będzie miała skutek natychmiastowy, tj.
Od 01.06.2011, i artykuł 5.2.1 Regulaminu Hodowli i Rejestracji musi być
odpowiednio zmieniony.
Głosy za

Głosy przeciw

BRC

3

SC

4

1

28

7

Przegłosowano

Wstrzymało się

2

Propozycja 1 ze strony SC – artykuł 1.1.c: usunięcie przestarzałego obyczaju
Każde odwołanie przeciwko dacie wystawie, która pojawiła się na oficjalnej liście, musi
być dokonane w ciągu 6 tygodni od dnia ukazania się listy. Zmiany muszą być
dokonane pogrubioną czcionką. Takie odwołanie może być złożone jedynie w
odniesieniu do wystaw z wyprzedzeniem do dwóch lat.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

36

1

Wstrzymało się

Propozycja 2 ze strony SC – art. 1.14: dodatek do katalogu na wystawie
wielocertyfikatowej
Na wystawach, na których koty mogą uzyskać certyfikaty w kilka dni, może
być opublikowany dodatkowy katalog, pod warunkiem, że jest w nim
dokładnie określone, w jakie dni dane koty rywalizują.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

34

2

1
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Propozycja 3 ze strony SC – nowy artykuł 2.7: uczestnictwo sędziów w
panelu BIS
Członkowie FIFe prowadzący wystawę jak to zarysowano w tym rozdziale,
mają zapewnić, aby:
− wszyscy sędziowie oceniający w danej kategorii wzięli udział w panelu
Best in Show danej kategorii
− jeśli to konieczne, sędzia-arbiter (patrz artykuł 4.9.5) będzie dostępny, i
ogłoszone będzie jego uczestnictwo w panelu Best in Show w celu
uniknięcia podejmowania decyzji poprzez losowanie
Wyjątki: nieprzewidziane okoliczności poza kontrolą.
Uwaga: Jeśli ta propozycja zostanie przegłosowana, wejdzie w życie w trybie
natychmiastowym, tj. od 01.06.2011

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

27

9

1

Propozycja 4 ze strony SC – artykuł 4.1.1: usunięcie roku w tytułach SW i NW
i kodu kraju w tytule NW + uściślenie „innych możliwych tytułów”
Wszystkie tytuły FIFe kota mają być pokazane jedynie w formie skrótów, z
wyjątkiem tytułu WW.
Dla NW, SW i WW
.... przed innymi możliwymi tytułami kota związanymi z Championem/Premierem.
Uwagi:
Jeśli ta propozycja zostanie przegłosowana:
− wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym, tj. Od 01.06.2011
− będzie również zawarty w Regulaminie Wystawowym, artykuł 2.6 (Scandinavian
Winner) i 4.17 (National Winner), i w Regulaminie Hodowli i Rejestracji, artykuł
5.2 (Rejestracja tytułów)
Głosy za
BRC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

6

6

3
25

Propozycja 5 ze strony SC – artykuł 4.3, 4.4, i 4.5: przeredagowanie wyjąków
do uzyskania tytułów
Wyjątek stanowią indywidualni członkowie mieszkający w krajach ujętych w
dodatkach.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

22

9

6
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Propozycja 6 ze strony
nominowanych kotów

SC

–

art.

4.9.4:

dodanie

wieku

na

liście

Organizator wystawy musi dostarczyć każdemu sędziemu w panelu Best in Show listę
nominowanych kotów, zawierającą numer katalogowy kota, płeć, datę urodzenia
(lub wiek), i kod EMS kotów prezentowanych w Best in Show.
Głosy za
JSC

Głosy przeciw

Wstrzymało się

5

Przegłosowano

31

6

Propozycja 7 ze strony SC – artykuł 4.17: dodatek w celu uściślenia tytułu
National Winner
Koty mogą zdobyć tylko jeden tytuł NW w roku kalendarzowym.
Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

34

2

1

Przegłosowano

Propozycja 8 ze strony
poinformowanie sędziów

SC

–

artykuł

5.5.3:

dod.

Rasy

nieuznane:

Organizator musi poinformować sędziów z dużym wyprzedzeniem
daty
wystawy, jakie nieuznane rasy ze wstępnie ustalonymi skrótami (kod
EMS:*non) będą musieli oceniać.
Głosy za
JSC

Za

Przegłosowano

20

Propozycja 10 ze
(przeredagowane)

strony

SC

–

Głosy przeciw

Wstrzymało się

12

5

artykuł

6.2.1:

ubiór

stewardów

-

Steward musi asystować sędziemu i przestrzegać nasytępujących rzeczy:
− być widocznym w ringu sędziowskim nosząc odpowiedni, identyfikujący go strój
− podczas stewardowania w ringu sędziowskim musi być ubrany w sposób, który
pozwoli go zidentyfikować jako stewarda.

Przegłosowano

FIFe

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymało się

35

1

1
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Propozycja 11 ze strony SC – artykuł 6.7 – ring sędziowski – zawarcie
zreformowanego artykułu 1.10.i
Cały poniższy tekst zapisany kursywą (nie pogrubiony/nie niebieski) to już istniejący
tekst przesuniety z artykułu 1.10.i.
6.7.1

Dostęp do ringu sędziowskiego

Dostęp do ringu sędziowskiego zamknięty jest dla:
−
wystawców, z wyjątkiem wystaw organizowanych z zastosowaniem artykułów
6.7.2.b i 6.7.2.c
−
członków komitetu organizacyjnego, jeśli są równocześnie wystawcami, z
wyjątkiem wystaw organizowanych zgodnie z artykułami 6.7.2.b i 6.7.2.c
−
zwiedzających.
6.7.2

Sposoby prezentacji

Każdy członek FIFe może zorganizować wysta zgodnie z następującymi procedurami:
a. Koty przynoszone są z klatki do oceny i prezentowane przez stewardów;
- każdy sędzia ma do dyspozycji przynajmniej dwóch stwardów
koty przynoszone są do klatek sędziowskich przez stewardów i
prezentowane sędziom przez stewardów
– stewardzi zorganizują pokaz tak, żeby uniknąć prezentowania własnych
kotów;
b.

Koty przynoszone są przez wystawców i prezentowane przez stewardów
− każdy sędzia ma przynajmniej jednego stewarda do swojej dyspozycji
− steward wzywa koty (numer katalogowy), których potrzebuje sędzia, lub
umieszcza numer na klatce sędziowskiej
− wystawca (lub wybrana przez niego osoba) może umieścić kota w
odpowiedniej klatce sędziowskiej
− po tym, jak kot umieszczony jest w klatce sędziowskiej, wystawca
musi opuścić ring sędziowski
− w przypadkach, w których właściciel, z jakichkolwiek powodów, nie może lub
nie chce zaprezentować swoich kotów, steward zobowiązany jest do
przyniesienia kota i umieszczenia go w odpowiedniej klatce sędziowskiej
− koty prezentowane są sędziemu przez stewarda

c.

Koty przynoszone są i prezentowane przez wystawców:
− każdy sędzia ma jednego stewarda do swojej dyspozycji
− steward wzywa koty (numery katalogowe), których wymaga sędzia, lub
umieszcza numery na klatkach sędziowskich
− wystawca (lub osoba przez niego wskazana) może umieścić kota w
odpowiedniej klatce sędziowskiej
− po tym, jak kot umieszczony jest w klatce sędziowskiej, wystawca
musi opuścić ring sędziowski
− gdy sędzia lub steward wzywa kota wywoując jego numer
katalogowy, kot prezentowany jest sędziemu przez wystawcę
− jeśli wystawca nie jest w stanie – bądź nie chce – przynieść lub
zaprezentować swojego kota osobiście, steward zobowiązany jest do
przyniesienia kota i umieszczenia go w odpowiedniej klatce, i/lub
zaprezentowania go sędziemu.
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Bez względu na zastosowaną procedurę:
−
−
−

każdy sędzia ma swoje własne klatki sędziowskie dla co najmniej 4 kotów
koty powinny być zawsze prezentowane z zapisanym numerem katalogowymi
sędzia ma obowiązek oceniać koty jawnie; sędzia może udzielać wyjaśnień i
ogłaszać rezultaty
− z chwilą, gdy sędzia zakończy ocenianie lub podane zostaną rezultaty
sędziowania, sędzia lub steward prosi wystawców o zabranie kotów, albo
steward odnosi kota z powrotem do jego klatki wystawowej.
− w trakcie Best in Show tylko stewardzi mogą prezentować koty (patrz artykuł
4.9.4)
Gdy już koty znajdą się w odpowiednich klatkach sędziowskich, wystawcy muszą
opuścić ring sędziowski. Kot może mieć zgłoszoną absencję tylko w przypadku, gdy
steward sprawdzi ją w sekretariacie.
6.7.3 Urządzenia elektroniczne
Zabrania się sędziom, uczniom sędziowskim i stewardom posiadać włączone telefony
komórkowe lub podobny sprzęt elektroniczny podczas sędziowania i Best in Show.
Obowiązuje to również wystawców w obrębie ringu sędziowskiego.
Głosy za
JSC
Przegłosowano

Głosy przeciw

Wstrzymało się

11

5

5
21

Propozycja 12 ze strony SC – art. 6.10: usunięcie sędziów krajowych do
kontrasygnaty
Krajowi sędziowie w kraju Członka FIFe spoza Europy mogą przydzielać Na wystawach
krajowych w kraju Członka FIFe spoza Europy certyfikaty CAC lub CAP mogą być
udzielane bez kontrasygnaty.
Głosy za
JSC

Za

Przegłosowano

25

Głosy przeciw

Wstrzymało się

10

2

Propozycja 13 ze strony SC – art. 7.1: przeniesienie odpowiedzialności za
obserwowanie Regulaminu Wystawowego
Organizujący wystawę klub organizujący wystawę członek FIFe odpowiedzialny
jest przed FIFe za dopilnowanie przestrzegania Regulaminu Wystawowego. Musi
dostarczyć sędziom, a szczególnie sędziom spoza FIFe informacje dotyczące
zastosowania zasad dotyczących klas zgodnie z artykułem 5.4 regulaminu.

Przegłosowano
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Propozycja 14 ze strony SC – przeredagowanie terminu „Special Breed BIS”
+ dodanie jednolitego formatu publikacji + restrykcje dla wystaw WW i SW
Na Walnym Zebraniu 2010 przyjęto propozycję ze strony CSCH-SCHK (CZ), ważną na
01.01.2012, odnoszącą się do oddzielnego Best in Show dla jednej rasy w
kategoriach II lub III. Proponujemy doprecyzować przyjętą propozycję w sposób
następujący:
Organizator wystawy może zorganizować osobny Best in Show dla rasy („Special
Breed BIS”) przy spełnieniu następujących warunków:
1. Na wystawie znajduje się co najmniej 50 kotów w rywalizacji, dowolnej danej
rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III
2. Inne rasy danej kategorii muszą liczyć w sumie również co najmniej 50 kotów.
3. Rasy, które mają swój „Special Breed BIS” nie rywalizują już w Best in Show
swojej kategorii
4. Tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej „Special Breed BIS” mają
pełną wartość jako tytuły FIFe potrzebne do DSM czy JW.
5. Takie „Special Breed BIS” ograniczone są do jednego na dzień, bez względu na
kategorię.
6. Liczba 50 kotów to limit najniższy; Członkowie FIFe mogą podnosić minimalną
ilość kotów do przeprowadzenie „Special Breed BIS” w swoich krajach lub na
swoich wystawach do większej liczby.
7. Nie ma obowiązku przeprowadzania „Special Breed BIS, ani nie można go
automatycznie oczekiwać; zależy to od decyzji konkretnego organizatora
wystawy lub Członka FIFe.
8. Jeśli ma się odbyć „Special Breed BIS”, należy to ogłosić co najmniej 2 tygodnie
przed wystawą.
9. „Special Breed BIS” może musi może być specjalnie oznaczony na oficjalnej
liście wystaw FIFe na stronie FIFe, przy zachowaniu formatu daty
DD/MM/YYYY Breed BIS: XXX, gdzie XX zastępuje kod EMS
odpowiedniej rasy. Z wyjątkiem wystaw jednodniowych, należy
również wskazać datę, na przykład 01/01/2012 Breed BIS: BRI.
10.
„Breed BIS” nie będzie mógł się odbywać na wystawach opisanych
w rozdziale 2.

Przegłosowano
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Głosy przeciw

33

4

Wstrzymało się

31/32

Walne zebranie FIFe 2012 – Protokół – propozycje przyjęte

22 k) Propozycje odnoszące się do Regulaminu Przydomków Hodowlanych
Propozycja 13 ze strony BRC – artykuł 9: przeformowanie i uściślenie dla
jasności przekazu
Przydomki hodowlane FIFe w BCN zostaną usunięte na wniosek Członka FIFe, u
którego przydomek jest zarejestrowany, i może być ponownie przydzielony, jeśli
spełniony będzie jeden z 3 warunków:
– właściciel przydomka został usunięty przez Członka FIFe
– właściciel przydomka umarł i nie zapisał bez zapisania go kolejnej osobie
– właściciel przydomka opuścił szeregi Członka FIFe i prowadzi hodowlę w ramach
innej organizacji niż FIFe
– minął okres 25 lat od rejestracji ostatniego miotu
– przydomek nie był używany przez okres 10 lat od rejestracji w BCN
(Księdze Przydomków Hodowlanych)
Można poprosić o usunięcie przydomka hodowlanego, jeśli dodatkowo w ciągu
ostatnich 25 lat nie zarejestrowano więcej kotów z danym przydomkiem.
Jeśli pod danym przydomkiem nie rejestrowano żadnych miotów, wówczas o usunięcie
można poprosić już po 10 latach.

Przegłosowano

Głosy za

Głosy przeciw

36

1

Wstrzymało się

Propozycja 14 ze strony BRC – przesunąć Regulamin Przydomków
Hodowlanych do Regulaminu Hodowli i Rejestracji
Proponujemy przesunąć:
–
–

obecny artykuł 5.2 (Rejestracja tytułów) do nowego artykułu 5.3 z subartykułami
Regulamin Przydomków Hodowlanych jako nowy artykuł 5.2 w Regulaminie
Hodowli i Rejestracji, z sub-artykułami jak pokazano poniżej:

Artykuł

Tytuł

5.2

Rejestracja przydomków hodowlanych

5.2.1

Księga przydomków hodowlanych FIFe

5.2.2

Przydomek hodowlany

5.2.3

Podanie o przydomek hodowlany FIFe

5.2.4

Użycie przydomka hodowlanego

5.2.5

Zmiana przydomka hodowlanego

5.2.6

Usunięcie przydomka hodowlanego

Przegłosowano
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