Warszawa, 19 czerwca 2013.

Sprawozdanie z Generalnego Zabrania FIFe
30-31.05.2013 Hotel Auditorium, Madryt, Hiszpania
Generalne Zebranie otworzyła Prezydent FIFe Anette Sjödin ze Szwecji. Odczytano listę
obecności. W tym roku z 42 pełnoprawnych Członków FIFe na Zebraniu Generalnym re prezentowanych było 39 Członków FIFe z głosem stanowiącym. Absolutna większość to 20 głosów, kwalifikowana większość to 30 głosów
Po otwarciu zebrania przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej (Mr. Jose Carlos Gomes
i Mr. Boris Lupan), zatwierdzono program zebrania i odczytano sprawozdania: Prezydenta
FIFe, Sekretarza Generalnego, Skarbnika oraz Komisji.
Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do wyborów na następujące pozycje:
● Prezydent FIFe na okres 3 lat - Mrs. Anette Sjodin (SE) - (35/4/0).
● Sekretarz Generalny FIFe na okres 3 lat – Mr. Eric Reijers (CZ) – (35/1/3).
● Komisja „Breeding & Registration Commission” na okres 3 lat
- Mr. Ole Amstrup (DK) – 32 głosy,
PRZEWODNICZĄCY
- Mrs. Sarah Johnson (GB) – 34 głosy,
SEKRETARZ
- Mrs. Cecilia Wennergren (SE) – 35 głosów.
● Komisja „Disciplinary Commission” na okres 3 lat
- Mr. Hans Lindberg (SE) – 27 głosów,
PRZEWODNICZĄCY
- Mrs. Eva Minde (NO) – 26 głosów,
SEKRETARZ
- Mrs. Anne Paloluoma (FI) – 31 głosów,
- Mr. Herbert Steinhauser (AT) – 28 głosów,
- Mrs. Paula v/d Wijngaart (NL) – 31 głosów.
● Komisja „Judges & Standards Commission” na okres 3 lat
- Mr. Dieter Filler (CH) – 31 głosów,
PRZEWODNICZĄCY
- Mr. Steven Jones (NO) – 26 głosów,
- Mrs. Donatella Mastrangelo (IT) – 24 głosy,
- Mrs. Pia Nyman (FI) – 24 głosy,
- Mr. Sebastian Pruchniak (PL) – 22 głosy, SEKRETARZ
- Mrs. Hana Klein Gasbarri (IT) – 21 głosów w 3 turze.
● Komisja „Show Commission” na okres 3 lat
- Mr. Joao Noronha (PT) – 30 głosów,
- Mrs. Waltraut Sattler (DE) – 26 głosów, SEKRETARZ
- Mr. Charles Spijker (NL) – 32 głosy,
PRZEWODNICZĄCY
- Mrs. Goran Vinje (NO) – 23 głosy,
- Mr. Alfred Wittich (CH) – 24 głosy.
Następnie ustalono opłaty obowiązujące w FIFe w roku 2014 (39/0/0) pozostały na niezmienionym poziomie. Określono wynagrodzenie dla Sekretarza Generalnego na rok 2014 (35/1/3)
również na poziomie zeszłego roku.
Przyjęto budżet na rok 2014 (38/1/0)
Następnie wykluczono na podstawie art. 2.8 i 8.1 Statutu FIFe Felinološko Društvo Srbije FDS (RS) klub z Serbii (34/0/5).
Przedłużono patronat na kolejny rok klubom:
Israel (IL) – Sabra-Cat (35/4/0) i Turkey (TR) – SKID (30/5/4)
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Po tym przystąpiono do przedstawienia aplikacji klubu Felis Moldavia z Mołdawii (MD) o przyjęcie pod patronat. Mentorem jest Federation Feline Helvetique (CH) (34/3/2)
***Propozycje dotyczące Statutu FIFe:
Zarząd zaproponwał zmiany w:
art. 2.4 - w przypadku zaakceptowania kandydata na próbę okres 3 lat taki członek ma prawa
członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu. (35/3/1)
art. 2.5 – Walne decyduje biorąc pod uwage opinie mentora czy przyjąć lub odrzucić przyjęcie
kandydata na członka zwyczajnego bez podania przyczyn (35/1/3)
art. 2.7 – Jeżeli członek FIFe chce przyjąć osoby, które żyją za granicą, procedury opisane w
artykule 2.5 Regulaminu Ogólnego muszą być przestrzegane. (31/5/3)
***Propozycje dotyczące Regulaminu Ogólnego (General Rules) FIFe:
art. 2.5 - Członek FIFe może na rekomendację Zarządu FIFe po przeprowadzeniu procedury
zmiany członkostwa przyjąć jako członka indywidualnego osobę z innych krajów bez względu
na to czy w danym kraju znajduje się członek zrzeszony w FIFe czy nie. W przypadku gdy wniosek nie zostanie zatwierdzony przez obecnego członka FIFe, nowy członek FIFe może wysłać
aplikację do Zarządu FIFe w celu rozpatrzenia. (30/6/3)
***Propozycje dotyczące Standardów i Listy Kodów EMS:
Felis Danica – zmiana w standardzie MAU - doprecyzowano w standardzie umiejscowienie
uszu. (23/8/8)
MUNDIKAT (NL) - zaproponował zmianę standardu dla BRI: shaded i shell (EMS 11 i 12) zastąpić tipped (EMS 11) (30/7/2/)
NRR (NO) – zaproponował zmianę rasy kot brytyjski na brytyjski krótkowłosy (28/6/5)
Zarząd FIFe – nowy podział ras na kategorie wystawowe
Kat. 1
Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
EXO
ACL
BEN
ABY
PER
ACS
BML
BAL
RAG
MCO
BRI
CRX
SBI
NEM
BUR
DRX
TUV
NFO
CHA
DSP
SIB
CYM
GRX
TUA
EUR
JBT
KBL
OLH
KBS
OSH
KOR
PEB
MAN
RUS
MAU
SIA
OCI
SOM
SIN
SPH
SNO
SYL
SOK
SYS
Kat. 1: rasy z istniejącej kat. I and II sędziowanych wg barwy
Kat. 2: rasy z istniejącej kat. II sędziowanych wg grup kolorystycznych
Kat. 3: rasy ciężkie/średnie z istniejącej kat. III
Kat. 4: rasy orientalne, bezwłose, rex and eleganckie z istniejącej kat. III i IV.
Wchodzi w życie od 01.01.2016 (26/10/3)
W związku z tą zmianą, JSC ogłosi na początku roku 2014 zmianę w procesie edukacyjnym
uczniów sędziowskich.
BRC – zaproponowano EMS 21 także dla EMS 11/12 (22/9/8)
HWC – zmiany w tabeli wad, 1.5 – deformacje palców to dyskwalifikacja (31/4/4)
JSC –
• doprecyzowanie koloru oczu w standardzie dla PEB (32/2/5),
PEB * non pointed
-Green
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PEB * non pointed and with white
PEB * 31 and with white
PEB * 32 and with white
PEB * 33 and with white

64
63
65
63
66
63
67
63

Green
Odd eyed: one eye blue, the other one green
Yellow
Odd eyed: one eye blue, the other one yellow
Aquamarine (bluish-green)
Odd eyed: one eye blue, the other one aqua
marine
Deep blue
Odd eyed: one eye blue, the other one deep
blue

• zmiany w standardzie NEM/SIB
Oczy SIB
kształt i umiejscowienie
NEM kształt, umiejscowienie i kolor

10
10

(36/1/2)

***Propozycje dotyczące przepisów hodowlanych i rejestracji
CSCH (CZ) – uznanie odmian kolorystycznych (- 01/02/03 33) i (- 01/02/03 21 33) w rasie BRI
(38/1/0)
CSCH (CZ) – uznanie odmian kolorystycznych (- *s i s 21 33) w rasie BRI (34/3/2)
CSCH (CZ) – uznanie odmian kolorystycznych (- *y 21 33) w rasie BRI (33/3/3)
FD (DK) – uznanie odmiany „brush” jako odmiana PEB razem z odmianą hairless i flock
(30/5/4)
1DEKZV (DE) – uznanie odmiany kolorystycznej OSH w 64,63,61 w OLH/OSH (35/3/1)
Felikat (NL) i SVERAK (SE) – uznanie na próbę nowej rasy długowłosej i krótkowłosej „La
Perm” - LPL/LPS (30/7/2) – kategoria II

BRC – wprowadzono zmiany w B&RR
art. 3.1 i 3.6: koty posiadające wady wrodzone nie są dopuszczone do hodowli:
dopisano: koty bez wąsów i koty cierpiące na wady wrodzone nie będą dopuszczone do hodowli (32/3/4)
art. 5.1.1 – zasady ogólne – po zarejestrowaniu kod EMS kota może być zmieniony przez właściciela lub hodowcę do 10 miesiąca życia kota. (35/3/1)
art. 5.1.1 - obowiązek wydania rodowódu – dopisano:
Rodowódy FIFe muszą być wydane dla kociąt i kotów, czy to jako część zarejestrowanego miotu lub jako import z organizacji non-FIFe (37/0/2)
art. 10.2.2 i 10.2.3: wprowadzono drobne zmiany w dodatkowych warunkach dla uznania nowego koloru / rasy (36/1/2)
art. 10.12 i 10.2.2: - określenie "nowe odmiany" – wprowadzono drobne zmiany w definicji odmiany (38/0/1)
HWC – art.3.6 BRR – koty niedopuszczone do hodowli – dopisano krzyżowanie bialych kotów
nie jest dozwolone (29/5/5)
JSC – art.10.2.1 dopisano: Komisje muszą być poinformowane i otrzymać odpowiednią dokumentację co najmniej 2 miesiące przed przed wystawą/wystawami (36/1/2)
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*** Propozycje dotyczące przepisów sędziowskich
Zarząd zaproponował zmiany w art. 1.6 i art. 3.7
art. 1.6 - pisemne skargi złożone przeciwko sędziom będą rozpatrywane przez Zarząd FIFe.
(26/9/4)
art. 3.7 - modyfikacja artykułu dotyczącego sędziowania sędziego FIFe na wystawie non-FIFe
JSC - wprowadzono zmiany w:
art. 2.1.15 wprowadzono wyjątek w kat.II, uczeń nie musi oglądać rasy ACS (37/1/1)
art. 2.1.16 – wykreślono ostatnie zdanie (38/0/1)
art. 2.3.8 – przynajmniej jeden z egzaminatorów powinien uczestniczyć w ciągu ostatnich trzech
lat w seminarium (33/4/2)
art.2.4.1 - dopisano, że czynny sędzia w danej kategorii może zacząć szkolenie w innej kategorii od momentu zatwierdzenia go jako ucznia w innej kategorii (32/2/3)
art. 2.4.3 – dotyczy stażu: gdy sędzia ma uprawnienia w dwóch kategoriach, po zdaniu egzaminu na następną kategorię nie jest wymagany staż. (36/1/2)
*** Propozycje dotyczące przepisów wystawowych
MUNDIKAT (NL) i OVEK (AT) art. 8.2 Otwarte drzwi – przedłużono zasadę otwartych drzwi dla
wystawców z klubów non-FIFe (35/3/1)
FPL (PL) i HWC – art 5.4 - wprowadzono zmianę: klasa 11 dla wieku 7-10 miesięcy, klasa 12
dla wieku 4-7 miesięcy. (32/5/2)
CPF (PT) – art. 4.6 dopisano: Jeżeli nastąpi zmiana odmiany barwnej / grupy kota, wszystkie
poprzednio zdobyte tytuły są zachowane i będą liczyły się w nowej klasie, w której kot będzie
występował. (36/1/2)
UFU (UA) – dotyczy annexu 4. Koty ukraińskich wystawców, aby uzyskać tytuł IC/IP mogą zdobyć 5 razy CACIB/CAPIB od 3 różnych sędziów na wystawach na Ukrainie. (21/14/4)
HWC – art. 3.3 minimalny wiek kociąt na wystawie to ukończone 4 miesiące. (25/12/2)
SC – art, 1.12 – opłata za zgłoszenie kota:
Opłata za wystawę musi być zrealizowana zgodnie z instrukcjami organizatora. Gwarancja zapłaty za zgłoszenie dotyczy kotów, których dane zostały potwierdzone przez członka FIFe do
którego należy właściciel kota. (35/2/2)
art. 3.4 – Nie dopuszcza się na wystawy wytatuowane koty z wyjątkiem tatuażu identyfikacyjnego (art. 3.4 regulaminu hodowli i rejestracji) (38/1/0)
art. 3.4 – wady, które nie pozwalają dopuścić kota do wystawy:
-karłowate koty
-koty, które mają za dużo lub za mało palców
-ślepe koty (36/3/0)
art. 4.17 – zmieniono warunki na otrzymanie tytułu National Winner:
- maksymalnie 15 kotów może otrzymać tytuł NW w danym roku
- o ilości wystaw branych pod uwagę decyduje członek FIFe
- tytuły mogą być przyznawane dla kotów zarejestrowanych we własnej księdze rodowodowej
jak również dla kotów domowych. I(27/6/6)
art. 6.5 – rekomendacje transferowe dot. Koloru lub grupy kolorystycznej kota wymagają raportu
sędziowskiego podpisanego przez drugiego sędziego oceniającego na danej wystawie oraz
mającego uprawnienia w dla danej kategorii. (30/3/6)
Na tym część oficjalną zebrania zakończono. W przyszłym roku gospodarzem Walnego Zebrania FIFe będzie Cat Fanciers Clubs Association - CFCA z Łotwy

Notatkę sporządzili
Irek Pruchniak – delegat
Sebastian Pruchniak - doradca
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