Sprawozdanie z Generalnego Zebrania FIFe
24-25.05.2012 Albufeira, Portugalia
Generalne Zebranie otworzyła Prezydent FIFe Anette Sjödin ze Szwecji. Odczytano listę
obecności. W tym roku z 42 pełnoprawnych Członków FIFe na Zebraniu Generalnym
reprezentowanych było 37 Członków FIFe z głosem stanowiącym.
Po otwarciu zebrania przystąpiono tradycyjnie do wyboru Komisji Skrutacyjnej,
zatwierdzono program zebrania i odczytano sprawozdania: Prezydenta FIFe, Sekretarza
Generalnego, Skarbnika oraz wszystkich Komisji.
Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do wyborów na następujące funkcje:
 Vice Prezydenta FIFe na okres 3 lat - tą szacowną funkcję ponownie objął Dietmar
Sagurski z Niemiec.
 Skarbnika FIFe na okres 3 lat - został nim ponownie Leopold van de Haterd z Holandii.
 Do Komisji Sędziów i Standardów na okres 1 roku w ramach wyborów uzupełniających
wybrano Pia Nyman z Finlandii.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dwaj kontrolerzy Laura Burani i Michael Wirth Färdigh
oraz dwaj asystenci Timo Kainniainen i Joeri Vanrusselt.
Odczytano roczne raporty przygotowane przez Mentorów, a dotyczące dwóch Członków
pod patronatem FIFe:
 Członek pod patronatem Izrael (IL) - Sabra-Cat - Mentor ČSCH-SCHK (CZ)
 Członek pod patronatem Turcja (TR) - SKID “Sultan” – Mentorem, której jest Felis Polonia.
Następnie zebranie przeszło nad głosowaniem wniosków zawartych w agendzie.
Przedstawię Państwu tylko te, które zostały przyjęte przez Generalne Zebranie. Chcę
również zaznaczyć, że wszystkie przyjęte wnioski wejdą w życie z dniem 01.01.2013.

Zmiany dotyczące przepisów zawartych w Statucie FIFe
1. (propozycja Komisji Sędziów i Standardów)
Dokonano klaryfikacji Artykułu 6.2, mówiącego kto może stać się członkiem Komisji
Sędziów i Standardów i jakie są zasady. Tak więc:
W skład Komisji Sędziów i Standardów wchodzi 6 członków według klucza - każda
kategoria musi być reprezentowana przez co najmniej dwóch sędziów FIFe
kwalifikowanych w danej kategorii.

Zmiany dotyczące przepisów zawartych w Regulaminie Ogólnym
1. (propozycja Zarządu FIFe)
Zmniejszono z 15 do 10 ilość propozycji dla Zarządu i Komisji w Artykule 4.6:
Każdy członek może zgłosić rocznie maksymalnie trzy (3) propozycje na Walne Zebranie.
Natomiast Zarząd oraz każda z Komisji, mogą zgłosić maksymalnie dziesięć (10) propozycji
na Walne Zebranie w każdym roku.

Zmiany dotyczące standardów
1. (propozycja Szwecji - SVERAK)
Zmieniono skalę punktów we fragmencie standardu kota abisyńskiego dotyczącego futra,
i teraz mamy:
20 pkt. - kolor (body colour)
20 pkt. - rysunek (ticking)
10 pkt. - tekstura
2. (propozycja Komisji Sędziów i Standardów)
Zmieniono fragment opisu znaczeń point syjamski *33 - kolor ciała dla wszystkich ras
występujących w tym kolorze - w części generalnej ras.
Istniejące zdanie "Kolor ciała blaknie stopniowo do jaśniejszego tonu na klatce piersiowej i
brzuchu" zastąpiono bardziej czytelnym i powszechnie używanym w opisach standardów
"blady, preferowany bez cieniowania."

Zmiany dotyczące przepisów zawartych w Regulaminie Hodowli i Rejestracji
1. (propozycja Danii - Felis Danica)
Ujednolicono przepis dotyczący testów genetycznych i informacji o nich w rodowodzie
kota. Dodano następujący tekst do istniejącego Artykuł 3.6.1:
Jeżeli badania genetyczne są lub stają się obowiązkowe, czy to jako wymóg ustanowiony
przez członka FIFe czy też jako szczególne ograniczenia i zasady rejestracji dla niektórych
ras opisanych w Artykule 6 Regulaminu Hodowli i Rejestracji, członek FIFe musi
zarejestrować wynik testu, na podstawie dokumentacji laboratoryjnej przedłożonej przez
hodowcę, a wyniki testów muszą być wskazane w rodowodzie lub na osobnym dodatku
do rodowodu.

I tym samym wykreślone zostaną ostatnie zdania w kolejnych punktach Artykułu 6
Regulaminu Hodowli i Rejestracji:

6.5 BUR
... certyfikat odnośnie gangliozydozy GM2 musi być dołączony do rodowodu.
6.10 KOR
... do rodowodów musi być dołączone
nosicielstwa GM bądź jego braku.

świadectwo weterynaryjne, dotyczące

6.15. NFO
... ważny certyfikat weterynaryjny określający statusGBE-1 ma być dołączony do
rodowodu kota.
2. (propozycja Danii - Felis Danica)
Utworzono nowy punkt 6.xx w Artykule 6 Regulaminu Hodowli i Rejestracji dotyczącym
zasad rejestracji dla niektórych ras, w tym przypadku TUV - Tureckiego Vana.
Treść nowego artykułu:
FIFe uzna tylko następujące kody EMS dla Tureckich Vanów: d, e, n, a, f, g + odmiany
pręgowane.
Potomstwo w nieuznanej odmianie barwnej zostanie zarejestrowane jako XLH*<TUV>
FIFe nie zachęca żadnej osoby ani federacji do wprowadzania do Tureckich Vanów
innych odmian barwnych niż te podane powyżej.
Tylko koty importowane z Turcji i krajów ościennych mogą przejść klasę nowicjatu w celu
rejestracji. Ich oryginalność musi być oficjalnie udowodniona i udokumentowana.
3. (propozycja Niemiec - DEKZV e.V)
Do Artykułu 6.5 BUR dodano zdanie zakazujące i zamykające klasę nowicjatu (13a) dla
kotów Burmskich.
4. (propozycja Rumunii - Felis Romania)
Przyjęto wstępne uznanie rasy Singapura. Gratulacje dla wszystkich hodowców tej rasy :)
5. (propozycja Zarządu FIFe)
Wykreślono część Artykułu 5.2.2 Przydomek hodowlany:
Przydomek hodowlany, zarejestrowany w FIFe po 01.01.1985, musi zawierać
międzynarodowy kod kraju, w którym znajdowała się organizacja członkowska
rejestrująca dany przydomek.
Od 01.01.2010 do oznaczenia kraju używać należy wyłącznie kodu zgodnego z
międzynarodowym systemem ISO 3166-1 alpha-2, tzn. DE dla Niemiec, ES dla Hiszpanii, SE
dla Szwecji, itp.
Przydomek hodowlany nie może składać się z więcej niż 15 liter i znaków, nie wlicza się w
tę liczbę kodu kraju.
Przydomek hodowlany jest prywatną i osobistą własnością hodowcy i nie może, po
zarejestrowaniu, być zmieniony, odstąpiony bądź przeniesiony, z wyjątkiem sytuacji
opisanych w artykule 5.2.5.
Hodowcy przysługuje tylko jeden przydomek hodowlany.

Głosy na Walnym były bardzo podzielone, są bowiem kraje którym bardzo zależy na
zachowaniu ISO kraju przy przydomku i są z tego dumne, są też takie, dla których nie ma
to znaczenia. Propozycja przeszła i Walne zagwarantowało sobie dowolność używania
ISO - decyzja należy do członka FIFe, w naszym przypadku do FPL.
6. (propozycja Komisji Hodowli i Rejestracji)
Dodano do Artykułu 5.2.2 Przydomek hodowlany zdanie:
Przydomek hodowlany nie może zawierać w swojej nazwie któregokolwiek kodu EMS,
skrótu jakiejkolwiek rasy lub nazwy rasy.
Oczywiście zapis dotyczy tylko nowych przydomków, a nie już istniejących.
Dodano również do Artykułu 5.2.3 Podanie o przydomek hodowlany FIFe zdanie:
Indywidualny członek organizacji FIFe może ubiegać się o zarejestrowanie nazwy hodowli
tylko poprzez członka FIFe.
7. (propozycja Komisji Hodowli i Rejestracji)
Do Artykułów 10.2.2 i 10.2.3 Dodatkowe warunki konieczne do uznania nowej odmiany
kolorystycznej / nowej rasy dodano możliwość przeprowadzenia wystawy uznaniowej
również podczas seminariów organizowanych przez FIFe i podczas Walnego Zebrania FIFe.
8. (propozycja Komisji Hodowli i Rejestracji)
Nałożono na hodowców FIFe bardzo czytelne restrykcje dotyczące całkowitego zakazu
hodowania kotów dzikich lub jakichkolwiek nowych (jeszcze nie uznanych w FIFe) ras
opartych, będących krzyżówkami kotów dzikich z domowymi.
Koty te:
- nie mają pozwolenia na hodowanie
- nie mogą być rejestrowane w FIFe
- nie mogą być wystawiane na wystawach FIFe
- nie mogą być promowane i reklamowane.
9. (propozycja Komisji Hodowli i Rejestracji)
Uproszczono system rejestracyjny i restrykcje hodowlane dla kotów Don Sphynx (DSP) i
Peterbald (PEB).
DSP x DSP
wygląd
futro
hairless
flock
long
short
brush

- kod EMS
DSP *
DSP *
DSP x * 81
DSP x * 82
DSP x * 83

restrykcje hodowlane
Wszystkie Don Sphynx (DSP)
mogą być używane tylko do
hodowania Don Sphynx
(DSP)

PEB x PEB lub PEB x BAL / OLH / OSH / SIA / SYL / SYS
wygląd
- kod EMS
restrykcje hodowlane
futro
hairless
PEB *
flock
PEB *
Wszystkie Peterbald (PEB)
long
PEB x * 81 mogą być używane tylko do
short
PEB x * 82 hodowania Peterbald (PEB)
brush

PEB x * 83

Zmiany dotyczące przepisów zawartych w Regulaminie Sędziów i Uczniów Sędziowskich
1. (propozycja Francji - FFF)
Do Artykułu 3.7 dodano notę:
Każdy sędzia FIFe może występować jako sędzia na wystawach "non-FIFe" tylko 2
weekendy w roku.
2. (propozycja Komisji Sędziów i Standardów)
Wprowadzono nowy Artykuł 2.2.4 omawiający szczegółowo nowy rodzaj seminarium dla
uczniów sędziowskich, które może zorganizować każdy członek FIFe przy współudziale i
pomocy Breed Councils oraz sędziów. Szczegóły pojawią się w uaktualnionym
Regulaminie.
3. (propozycja Komisji Sędziów i Standardów)
Wykreślono Artykuł 2.1.5.4 mówiący o dyspensach dla osób chcących przystąpić do
egzaminu wstępnego na ucznia sędziowskiego.

Zmiany dotyczące przepisów zawartych w Regulaminie Wystawowym
1. (propozycja Szwecji - SVERAK)
Zmieniono treść artykułu 1.13 Wystawy zagraniczne:
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony i przesyłany zgodnie z instrukcjami klubu,
który organizuje wystawę.
2. (propozycja Szwecji - SVERAK)
Wykreślono jedno zdanie z Artykułu 1.17a:
Klub organizujący wystawę odpowiedzialny jest za:
a. wysłanie potwierdzenia przyjęcia na wystawę
Potwierdzenie przyjęcia na wystawę, wysyłane przez organizatora wystawy do wystawcy,
musi zawierać nazwiska co najmniej 80% potwierdzonych sędziów oceniających koty na
danej wystawie. Potwierdzenie dla wystawców zagranicznych musi być wysłane na co

najmniej dwa tygodnie przed wystawą. Wyjątki: zdarzenia nieprzewidziane, wypadki,
choroby, itp.

3. (propozycja Francji - FFF)
Do Artykułu 6.1.2 Sędziowie spoza FIFe dodano podpunkt:
Sędziowie spoza FIFe nie mogą:
- sędziować więcej niż 2 weekendy rocznie na wystawach FIFe.

4. (propozycja Komisji Wystawowej)
Wykreślono wyjątki dla krajów, w których nie istnieją już regulacje dotyczące kwarantanny,
czyli Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w Artykule 1.4 i 2.5

5. (propozycja Komisji Wystawowej)
Wprowadzono pewne uściślenia dotyczące kompletu informacji o sędziach, jakie powinny
ukazywać się zarówno w katalogu jak i we wszystkich informacjach (ulotkach) przed
wystawą. Wymagana jest pełna lista sędziów z podaniem kategorii, które oceniają, a przy
sędziach spoza FIFe również konieczne jest podanie federacji, którą reprezentują.

6. (propozycja Komisji Wystawowej)
Uzupełniono treść Artykułu 1.14 Katalog i zmieniono słowo "wystawca" na "właściciel".
Poniżej zmieniony fragment i dodany tekst:
(...)
Katalog musi zawierać przynajmniej następujące dane każdego wystawianego kota:
- (...)
- imię i nazwisko wystawcy właściciela
W katalogu muszą znaleźć się:
- imię i nazwisko właściciela
- kod ISO kraju właściciela kota
- klub do którego należy właściciel kota
- numer (y) katalogowy zgłoszonych kotów

7. (propozycja Komisji Wystawowej)
Uzupełniono treść Artykułu 4.1.1 o koty domowe. Nowe brzmienie:
Wszystkie tytuły FIFe są dostępne jedynie dla kotów zarejestrowanych w FIFe (i dla kotów
domowych), będących w posiadaniu indywidualnych członków Krajowych Członków
FIFe.

8. (propozycja Komisji Wystawowej)
Dokonano uzupełnień w tabeli dyskwalifikacji zamieszczonej na końcu Regulaminu
Wystawowego.
nr

wada

dyskwalifikacja

8.3

Kotki ciężarne lub
karmiące

●

8.4

Koty, co do których
weterynarz zdecydował,
że przybyły na wystawę
chore

●

8.5

Koty z wyraźnymi
objawami złego zdrowia

●

uwagi
Nie wypełniony raport sędziowski
Takie koty muszą natychmiast zostać
poddane kwarantannie
Takie koty muszą natychmiast opuścić
wystawę, razem z innymi kotami
należącymi do tego samego
wystawcy (patrz art. 3.8)
Nie wypełniony raport sędziowski
Takie koty muszą natychmiast zostać
poddane kwarantannie

Przedstawiłam Państwu sprawozdanie, w którym skupiłam się przede wszystkim na
propozycjach zatwierdzonych przez Delegatów i na tym co ważne dla nas hodowców.
Bardzo szczegółowe sprawozdanie w jęz. angielskim, omawiające całość dostępne
będzie w drugiej połowie roku na oficjalnej stronie FIFe.
Następne zebranie w roku 2013 odbędzie się w Hiszpanii, w Madrycie.
W trakcie Walnego Zebrania FIFe rozwinęła się również z inicjatywy członka
holenderskiego - Mundikat dyskusja na temat pracy Grupy Roboczej powołanej przez
Walne FIFe 2 lata temu, której celem miało być przeprowadzenie badań, obserwacji
wystaw FIFe, a efekt końcowy, podsumowujący również zgromadzone opinie większości
członków FIFe został rozesłany do członków FIFe tuż przed GA w maju. Efektem pracy
Grupy Roboczej w dużym skrócie jest projekt nowego podziału ras kotów w ramach 4
istniejących już kategorii. Grupa Robocza złożyła również wyczerpujący raport z
uzasadnieniem podjętych decyzji.
Raport ten nie był przedstawiony jako propozycja na Walnym ze względów formalnych
(zbyt krótki czas), niemniej większość obecnych delegatów wyraziło swój entuzjazm i
szeroko zakrojone poparcie oraz akceptację dla tego projektu. Walne zobowiązało
również Grupę Roboczą do przygotowania stosownej propozycji na następny rok.
Raport Grupy Roboczej przedstawiam w osobnym linku na stronie FPL.
Łódź, 18 czerwca 2012
Sprawozdanie przygotowała
Sekretarz Komisji Wystawowej FIFe podczas FIFe GA 2012
Vice Prezes ds organizacyjnych FPL
Anna Wilczek

