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Sprawozdanie z Walnego Zebrania FIFe 

28 – 29 maja 2015, Monte Gordo, Portugalia 

 
Decyzją Walnego PFF Felis Polonia, Polską Federację Felinologiczną Felis Polonia reprezentowali: 

- delegat Sebastian Pruchniak, Prezes FPL oraz  

- doradca delegata Anna Duraj, Sekretarz Generalny FPL 

 

Walne Zebranie członków Federation Internationale Feline otworzyła Prezydent Anette Sjӧdin.  

Potwierdzono obecność wszystkich uczestników przez odczytanie imiennej listy wszystkich zebranych. 

W Zebraniu wzięło udział 35 członków FIFe. 

 

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, protokolanta, obserwatorów 

wspierających przygotowanie „minutek” z Walnego.  

Zatwierdzono program zebrania i odczytano Sprawozdania: Prezydent FIFe, Sekretarza Generalnego, 

Skarbnika, Kontrolerów Finansowych. 

Odczytano Sprawozdania z działalności wszystkich 5 Komisji FIFe oraz administratora Breed Council. 

 

W czasie Zebrania odbyły się wybory na następujące funkcje: 

- V-ce Prezydenta FIFe, na 3 – letnią kadencję – stanowisko objął ponownie Dietmar Sagurski z 

Niemiec 

- Skarbnika – na 3 – letnią kadencję – stanowisko ponownie objął Leopold van de Haterd z Holandii 

- członkami Komisji Sędziów i Standardów został Stéphane Henry z Francji oraz Katia Pocci z Włoch 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Argia Laura Burani Ferrari z Włoch oraz Michael Wirth Färdigh 

ze Szwecji, oraz dwaj asystenci Jürg Keller ze Szwajcarii oraz Joeri Vanrusselt z Belgii. 

 

Odczytano raport finansowy Federacji za rok 2014 oraz przedstawiono budżet na rok 2016. 

 

Odczytano aplikację chińskiej organizacji China Cat Union o przyjęcie pod patronat FIFe. Mentorem 

została Czeska Federacja CSCH-SCHK. 

Przeczytano roczny raport przygotowany przez Mentora, Szwajcarską Organizację FFH, dotyczący Felis 

Moldova z Mołdawii. 

Po odczytaniu raportu obecni na Walnym Zebraniu FIFe większością głosów przyjęli Felis Moldova 

jako pełnoprawnego członka FIFe. 

 

Zgodnie z przyjętą Agendą Zebrania, rozpoczęto głosowania nad zgłoszonymi uprzednio propozycjami.  

Poniżej zebrane propozycje, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016, z zaznaczonym 

wyjątkiem. 
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I. Zmiany w Statucie FIFe 

 

Propozycja Komisji Sędziów i Standardów do: 

 

§ 6.1 Wybory do Komisji Sędziów i Standardów 

 

Jedna trzecia składu Komisji Sędziów i Standardów podlega wyborom corocznie. 

 

II. Propozycje do Standardów (z włączeniem Części Ogólnej) i list EMS 

 

1. Propozycja CSCH-SCHK (Czechy) 

Zmieniono nazewnictwo kotów Seszelskich krótkowłosych i długowłosych na odpowiednio koty 

syjamskie z białym (01, 02, 03 określające ilość białego) oraz balijskie z białym (01, 02, 03). 

 

W konsekwencji zmieniono standard określając w sekcji „dyskwalifikacja” – białe łapy, białe 

łaty u odmian kolorystycznych bez białego.  

 

2. Zmiany w standardzie kotów abisyńskich – propozycja Suomen Kissaliitto (Finlandia) 

 

Ponieważ zmiany w opisie obejmują cały standard, na życzenie prześlę zainteresowanym 

 

3. Zmiany w punktacji w ocenie kotów abisyńskich i somalijskich – propozycja j.w. SK (Finlandia) 

 

TOTAL 100 

głowa  25 (było 15) 

oczy 10 

ciało 20 

futro  kolor   15 (było 20) 

  ticking  15 (było 20) 

  tekstura 10 

kondycja 5  

 

4. Zmiana punktacji w ocenie kotów europejskich – propozycja j.w. SK (Finlandia) 

 

TOTAL 100 

głowa  30 (było 25) 
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kolor oka  0 (było 10) 

ciało  30 (było25) 

futro kolor 20 

   tekstura 15 

kondycja  5 

 

 

5. Propozycja Komisji BRC 

 

Zmiana kodu EMS dla kotów brytyjskich krótkowłosych z BRI na BSH  

 

6. Propozycja Komisji JSC 

 

Zmiana opisu koloru oka dla kotów bengalskich w odmianie kolorystycznej n 22/24 31/32 

 

22/24 31  blue green, aquamarin, green, gold 

 

22/24 32  blue-green, aquamarine, green, gold  

      

III.  Propozycje do Regulaminu Hodowli i Rejestracji 

 

1. Propozycja Felis Danica (Dania) do § 3.2 

 

§ 3.2 Reproduktory 

 

Dotychczasowy zapis dotyczył konieczności posiadania zaświaczenia weterynaryjnego 

potwierdzającego, że oba jądra są prawidłowe i zstąpiły do worka mosznowego.   

 

Reproduktor należący do hodowcy zrzeszonego w FIFe, nie może zostać użyty jako reproduktor do 

krycia, którego skutkiem są narodziny niezarejestrowanych kociąt, to znaczy do krycia, w wyniku 

którego narodzone kocięta nie będą posiadały rodowodu FIFe lub innej organizacji. 

 

2. Propozycja SVERAK (Szwecja) 

 

Koty rasy LaPerm (LPL/LPS) zostały w pełni uznane przez FIFe – od 1. 10. 2015  

 

Dzięki tej decyzji GA FIFe, koty tej rasy wezmą udział w tegorocznej Światowej Wystawie Kotów. 

 

3. Propozycja Komisji BRC do § 3.1; 3.6 + 4.3 
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Nie wolno kwalifikować kota jako hodowlanego (lub niehodowlanego) wyłącznie na podstawie nie 

uzyskania kwalifikacji na wystawie. 

 

Kot, który spełnia wszelkie wymogi aby uzyskać wpis do księgi rodowodowej LO  zgodnie z 

zapisami art. 4.2, nie może zostać wpisany do księdi rodowodowej RX ( lub zdegradowany do niej) 

wyłącznie na podstawie nieuzyskania kwalifikacji podczas wystawy. 

 

4. Propozycja Komisji BRC § 9.1.4 (nowy) w kwestii nowego kodu EMS dla rejestracji XLH/XSH 

zapis wyłącznie dla target breeds 

 

W przypadku niemożności poprawnej rejestracji kotów posiadających „target breeds” , będących 

wynikiem hodowli krzyżowej (cross breeding), następujące kody EMS mogą zostać użyte w celu 

identyfikacji rasy docelowej (target breed) 

 

EMS   wygląd    aplikują do rasy docelowej 

XLH/XSH*81  długie futro   DSP, PEB, SPH 

XLH/XSH*82  krótkie futro   DSP, PEB, SPH 

XLH/XSH*83  brush coat   DSP, PEB 

XLH/XSH*84  straight coat (proste futro) CRX, DRX, GRX, LPL/LPS, SRL/SRS 

 

5. Propozycja Komisji BRC §9.2 + § 3.1, 5.4 dotycząca Nowicjatu 

 

§ 9.2.1 

 

Usunięto zapis: 

Koty o nieznanym pochodzeniu mogą być wpisane do rejestru RX pod warunkiem, że dany Członek 

FIFe zezwolił na taką rejestrację. 

 

9.2.2 

Koty takie muszą być zarejestrowane jako długowłose, lub odpowiednio krótkowłose potomstwo: 

 

Jeśli członek FIFe otrzymał zgodę na rejestrację, koty w nowicjacie powinny być zarejestrowane z 

rasą docelową w rejestrze RX: 

- XLH* (EMS rasy docelowej) 

- XSH* (EMS rasy docelowej) 

 

Koty w nowicjacie zarejestrowane z rasą docelową mogą być użyte jedynie w programie 

hodowlanym (dla rasy docelowej), który został zaakceptowany przez członka FIFe. 

 

9.2.3 Przerejestrowanie jako XLH*/XSH* z w rasie docelowej 
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Kot z klasy nowicjatu zarejestrowany jako XSH*/XLH* może być przerejestrowany z dodaniem 

rasy docelowej: 

Koty z klasy nowicjatu ze zidentyfikowaną rasą docelową, jak określono w pkt. 9.2.2 powinny być 

przerejestrowane w rasie docelowej z rejestrze RX po spełnieniu następujących wymagań: 

 

Pozostała treść pkt 9.2.3 pozostaje bez zmian merytorycznych 

 

Z artykułu 3.1 Regulaminu wystawowego usunięto koty z klasy nowicjatu 

 

W artykule 5.4  w sekcji dotyczącej klasy 13a – koty w klasie nowicjatu usunięto zapis, że kot w tej 

klasie mozeby być wystawiany tylko jeden raz. 

 

Dodano zapis, że kontrola przez dwóch sędziów międzynarodowych FIFe może być dokonana przed 

rozpoczęciem oficjalnego sędziowania. 

 

Po wypełnieniu kwalifikacji w klasie 13a , kot może być wystawiany w rasie docelowej. Może mieć 

to miejsce także na tej samej wystawie, przed rozpoczęciem której dokonano kwalifikacji. 

 

Podobny zapis dotyczy klasy kontrolnej 13b. 

Do wymagań kwalifikujących kota do oceny w klasie kontrolnej dodano zapis  

- jako XLH/XSH* ( w nawiasie kod EMS rasy docelowej) 

 

6. Propozycja Komisji BRC – wstępnie uznano koty brytyjskie długowłose – BLH 

 

7. Propozycja Komisji BRC – określenie ostatecznego terminu wysłania dokumentacji i informacji 

to Komisji przed Walnym Zebraniem FIFE. 

 

Komisje muszą otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed 1 stycznia danego 

roku, aby przekazać propozycje do Walnego Zebrania Członków FIFe w tym samym roku. 

 

8. Propozycja Komisji BRC – pkt. 10.2.4 Regulaminu Hodowlanego i Rejestracji  

Faza wstępnego uznania rasy 

Pkt. 3 dodano zapis, że co najmniej 15 kotów musi uzyskać tytuł PIC/PIP 

 

 

IV.  Propozycje dotyczące Regulaminu Sędziów  

   

1. Propozycja FFH (Szwajcaria) do regulaminu Sędziów i Uczniów Sędziowskich § 2.2.2 

 

Seminaria dla sędziów i uczniów sędziowskich organizowane przez członków FIFe. 

 



 
 

 
www.felispolonia.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    info@felispolonia.eu 

W przypadku kiedy wstępnie oczekiwane rasy, nie będą obecne podczas seminarium, 

organizujący je członek FIFe musi poinformować wszystkich zgłoszonych uczniów 

sędziowskich bez zbędnej zwłoki, jak najszybciej. 

 

2. Propozycja ANFI (Włochy) § 2.1.2 Regulamin Sędziów i Uczniów Sędziowskich 

 

Członek FIFe, do którego należy kandydat, jest odpowiedzialny za jego rozwój i postępowanie.  

Może zaoponować przed egzaminem finalnym, jeśli w jego opinii kandydat nie prezentuje 

wystarczającej wiedzy i jest upoważniony do wszczęcia działań dyscyplinujących lub zawieszenia 

ucznia sędziowskiego czasowo lub na stałe. 

 

3. Propozycja FFM( Meksyk) do § 4.2.2 Regulaminu sędziów i uczniów sędziowskich 

 

Usunięcie zapisu, który określał, że egzamin teoretyczny może być odbyty w czasie trwania Seminarium 

dla uczniów sędziowskich z co najmniej jednym międzynarodowym sędzią FIFe z Europy lub podczas 

seminarium dla Sędziów. 

 

V. Propozycje dotyczące Regulaminu wystawowego 

 

1. Propozycja Felis Belgica § 2.6, 4.1.1 Winner Shows umożliwia organizację oficjalnych Winner 

Shows pod nazwami: 

 

Winner Show    Organizator 

 

American Winner Show AW  AR, BR, MX 

Baltic Winner Show BW  EE, LT, LV 

Mediterranean Winner Show MW BG, ES, FR, HR, IL, IT, PT, SI 

North Sea Winner Show NSW BE, NL, UK 

Scandinavian Winner Show SW FI, NO, SE 

 

2. Propozycja FFB (Brazylia) wyjątek dla Ameryki Łacińskiej umożliwiający zdbycie tytułu Junior 

Winner po uzyskaniu 3 tytułów Best in Show w klasie 11 i/lub 12 

 

3. Propozycja CPF (Portugal) do § 1.1.b 

 

Ostatecznie obowiązująca wersja kalendarza wystawowego FIFe na dany rok, jest publikowana 

na stronie FIFe, na życzenie członka FIFe, wersja papierowa kalendarza wystawowego FIFe 

może zostać wysłana. 

 

4. Propozycja CPF (Portugal) do § 4.9.4 

 



 
 

 
www.felispolonia.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    info@felispolonia.eu 

Organizator wystawy może zorganizować osobny Best in Show dla rasy (Breed BIS), przy 

spełnieniu następujących warunków: 

 

1. Na wystawie znajduje się co najmniej 50 kotów w klasach 1-12 zgłoszonych i obecnych na 

wystawie, danej rasy (opisanej kodem EMS, jednakże według uznania organizatora mogą 

włączone zostać rasy siostrzane)… 

 

5. Propozycja SVERAK (Szwecja) § 2.9 (nowy) 

 

Certyfikaty uzyskane na wystawie organizowanej zgodnie z paragrafem 2 są zawsze uznawane jako 

uzyskane w jakimkolwiek kraju. 

Oznacza to, że żaden kot nie jest pozbawiony możliwości udziału w tej wystawie w odniesieniu do 

ilości uzyskanych certyfikatów w odniesieniu do Regulaminu wystawowego pkt 4.7 

 

6. Propozycja Komisji wystawowej S.C. do § 1.2 

 

Członek FIFe jest zobowiązany sprawdzić minimalny wymagany dystans pomiędzy wystawami (w 

odniesieniu do pkt. 4.1) przed wysłaniem prośby o rezerwację terminu z podaniem lokalizacji. 

  

7. Propozycja S.C. do § 1.4 

 

Jedynie wystawy zawierające pełną informację o dacie, miejscu i kodzie pocztowym podlegają 

ochronie dystansu 400 km. 

Te, które nie zawierają powyższych informacji nie zostaną zaakceptowane jeśli równocześnie 

złożona zostanie aplikacja zawierająca te dane i w lokalizacji mniejszej niż 400 km. 

 

8.  Propozycja S.C. § 1.10.i (nowy) 

 

Organizator musi:…. 

 

i. Wysyłać korespondencję zawierająca zaproszenie (patrz 1.10.a), nazwę oraz adres hotelu wraz z 

danymi transportowymi (patrz 1.10.h) na adres mailowy sędziego, dostępny na oficjalnej 

liście sędziów FIFe. 

 

Nie wolno przesyłać powyższej korespondencji za pośrednictwem dostępnych serwisów 

społecznościowych. 

 

9. Propozycja S.C. § 3.1 Rejestracja w księgach rodowodowych 

 

Następujące koty mogą jeszcze nie być jeszcze zarejestrowane w księdze rodowodowej LO lub RIEX 

członka FIFe, którego właściciel jest członkiem, ale proces rejestracji musi być w toku:  
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 kocięta (4-7 miesięcy)  

 koty zaimportowane z innej organizacji, zgłoszone na wystawę w klasie 9 – 13 

 

10.  Propozycja S.C. do § 3.4 + 3.8 

 

Nie są przyjmowane na wystawę:  

- karmiące matki  

 kotki w ciąży  

 koty karłowate  

 koty z amputowanymi pazurami ……. 

Inne koty należące do tego samego wystawcy mogą być przyjęte na wystawę po uwzględnieniu 

artykułu 3.8. Objawy choroby podczas kontroli weterynaryjnej lub podczas trwania wystawy 

 

3.8. Jeśli w trakcie przyjmowania na wystawę, bądź w trakcie wystawy, odpowiedzialny za 

nią lekarz weterynarii stwierdzi u któregoś kota objawy chorobowe (np. wirusowe, 

bakteryjne, grzybicze, lub świadczące o obecności pasożytów), taki kot, razem z innymi 

kotami należącymi do danego wystawcy, musi zostać natychmiast usunięty z hali 

wystawowej. 

 

11. Propozycja S.C. § 4.9.1 

 

Koty domowe mogą być nominowane bez względu na wiek w kategoriach:  

Koty domowe mogą być nominowane do BIS w maksymalnie 4 kategoriach, które nie podlegają 

podziałowi ze względu na wiek: 

- krótkowłosy kocur  

- krótkowłosa kotka  

- długowłosy kocur  

- długowłosa kotka 

 

12. Propozycja S.C. § 4.9.4 Breed BIS 

 

Organizator wystawy może zorganizować osobny Best in Show dla rasy („Breed BIS”), przy 

spełnieniu następujących warunków:  

1. Na wystawie znajduje się jest umieszczonych w katalogu co najmniej 50 kotów w klasach 1-12, 

zgłoszonych i obecnych na wystawie, danej rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III  

2. Inne rasy danej kategorii zamieszone w katalogu w klasach 1- 12 muszą liczyć w sumie również 

co najmniej 50 kotów. 

  

13. Propozycja S.C. §5.4 + 6.5 

 

Klasa 13c: Ustalenie kodu EMS 
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Sędzia nie może dokonać transferu kota z jednej rasy do drugiej, z wyjątkiem ras siostrzanych lub w 

przypadku wystąpienia błędu administracyjnego sekretariatu wystawowego. 

 

 

6.5 Przeniesienie kota w trakcie oceny  

Sędzia nie może przenieść kota z jednej klasy lub odmiany kolorystycznej, grupy lub rasy, do 

innej klasy, odmiany, grupy lub rasy, chyba że błąd administracyjny stwierdzony został przez 

sekretariat wystawowy. 

Sędzia powinien dołączyć zalecenie przeniesienia na następnej wystawie. Kot, który znajduje się 

w niewłaściwej odmianie, grupie lub rasie, otrzymuje pełny opis wraz z zaproponowaną rasą, 

odmianą lub grupą, ale bez kwalifikacji i klasyfikacji. W przypadku zmiany rasy, proponowana 

rasa może być jedynie rasą siostrzaną. 

 

 

W kategorii propozycji innych Felikat(Holandia) zgłosił potrzebę powołania do życia Grupy 

Roboczej „Quo Vadis FIFe?”. 

Zarząd FIFe został zobowiązany do powołania wspomnianej grupy, aby na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń opracowana została długoterminowa strategia funkcjonowania 

Federacji FIFe, pozycjonowania jej w Świecie Miłośników Kotów, określająca kierunek rozwoju 

w zakresie sędziowania i organizacji wystaw. 

Strategia powinna zostać zaprezentowana przed kolejnym Walnym Zebraniem Członków FIFe. 

 

 

 

Anna Duraj 

Sekretarz Generalny FPL 

Doradca podczas Walnego Zebrania Członków FIFe  

Monte Gordo, 2015 


