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 1 Przepisy ogólne 
Dbałość o zdrowie i właściwą opiekę nad każdym kotem i kociakiem jest podstawowym obowiązkiem każdego hodowcy i właściciela kota. 
Hodowla powinna być prowadzona w oparciu o wiedzę genetyczną, przy zachowaniu odpowiednich warunków zapewniających zapobieganie chorobom. Kotom należy stworzyć komfortowe i pełne miłości warunki bytowania. 
Należy prowadzić rejestr zdrowia oraz hodowli kotów i kociąt. 
2 Przepisy hodowlane 
2.1 Ogólne 
Koty cierpiące na wady wrodzone nie mogą być używane w hodowli ani sprzedawane jako koty hodowlane. 
Hodowca sprzedający takiego kota, ma obowiązek zgłosić ten fakt swojej organizacji członkowskiej FIFe w celu wpisania stosownego zastrzeżenia w rodowodzie kota. 
Koty hodowlane wszystkich ras muszą mieć wibrysy. 
2.2 Reproduktory 
Przed dopuszczeniem do pierwszego krycia, kot reproduktor musi uzyskać zaświadczenie lekarza weterynarii stwierdzające, że oba jądra są normalne i zstąpiły do worka mosznowego.  
2.3 Kotki hodowlane 
Bez uzyskania zgody lekarza weterynarii oraz/lub krajowej organizacji hodowlanej zrzeszonej w FIFe kotki hodowlane nie mogą mieć więcej niż 3 mioty w ciągu 24 miesięcy.  
Kotka, która wymagała cesarskiego cięcia podczas więcej niż jednego porodu, nie może być używana do dalszej hodowli. 
Kotka nie może być pokryta przez innego reproduktora przed upływem 3 tygodni od poprzedniego pokrycia. 
2.4 Mikrochip i tatuaż 
Wszystkie koty hodowlane muszą być wyposażone w identyfikator w postaci mikroczipa (preferowany) lub tatuażu. Kody identyfikacyjne obojga rodziców powinny być wpisane w rodowód potomstwa. 
Wyjątek od powyższej reguły stanowią reproduktory nie zarejestrowane w FIFe. 
Zasada ta powinna być wprowadzona w życie jak najszybciej, jednak nie później niż 1 stycznia 2007 r.  
 



2.5 Koty niedopuszczone do rozrodu 
• głuche białe koty  
• dorosłe koty z widoczną przepukliną pępkową  
2.6 Zastrzeżenia specjalne dotyczące niektórych ras 

2.6.1 BEN (koty bengalskie) 
• do rozrodu nie dopuszcza się kotów z klasy nowicjatu.  
• nie dopuszcza się krzyżowania kotów bengalskich z kotami innych ras.  
• od 01.01.2006 nie dopuszcza się krzyżowania kotów bengalskich z pokolenia F1  
• od 01.01.2007 nie dopuszcza się krzyżowania kotów bengalskich z pokolenia F2 
• od 01.01.2008 nie dopuszcza się krzyżowania kotów bengalskich z pokolenia F3 
• od 01.01.2009 nie dopuszcza się krzyżowania kotów bengalskich z pokolenia F4 
2.6.2 BRI (koty brytyjskie krótkowłose) 
FIFe nie uznaje kotów brytyjskich innych niż krótkowłose. 
2.6.3 KOR (koty rasy korat) 
FIFe nie uznaje kotów rasy korat w kolorze innym niż niebieski. 
FIFe nie zachęca osób fizycznych oraz federacji do wprowadzania kolorów innych niż niebieski. 
W hodowli kotów rasy korat: 
• należy używać wyłącznie niebieskich kotów rasy korat; wyłącznie niebieskie 

potomstwo kotów tej rasy będzie rejestrowane jako korat (KOR).  
• potomstwo w kolorze innym niż niebieski będzie rejestrowane jako XSH/XLH.  
W hodowli kotów rasy korat: 
• koty rasy korat dopuszczone do rozrodu należy poddać testowi DNA pod kątem GM, chyba że rodzice danego kota byli poddani testom pod kątem GM i wynik takiego testu był negatywny.  
• Należy przestrzegać następujących zasad hodowlanych:  

o nie obciążony GM x nie obciążony GM  
o nie obciążony x nosiciel – pod warunkiem przetestowania potomstwa pod kątem GM.  

• Jeżeli planowane krzyżowanie nie spełnia warunków przedstawionych powyżej, przed kryciem należy się zwrócić do krajowej organizacji hodowlanej z prośbą o akceptację krzyżowania, dołączając wyczerpujące uzasadnienie. Komisja Hodowlana krajowej federacji może wyrazić zgodę na w/w krzyżowanie, określając jednocześnie warunki, 
które powinny być spełnione. 

• Koty poddane testom na warunkach przedstawionych powyżej muszą posiadać identyfikator w postaci mikroczipa lub tatuażu.  
• Hodowca ma obowiązek poinformować nabywców kotów rasy korat o chorobie GM i 

zasadach rejestracji. Do rodowodu musi być dołączone świadectwo weterynaryjne dotyczące nosicielstwa GM.  
  
 



2.6.4 MAU (kot egipski mau) 
Klasa nowicjatu jest niedopuszczalna. 
2.6.5 OCI (koty rasy ocicat) 
Nie dopuszcza się kotów rudych, kremowych ani szylkretowych. Koty cynamonowe lub płowe z silnym rufizmem mogą przypominać koty rude lub kremowe, jednak ich potomstwo płci żeńskiej nie będzie nigdy szylkretowe.  
2.6.6 RUS (koty rosyjskie niebieskie) 
FIFe nie uznaje kotów rosyjskich niebieskich w kolorze innym niż niebieski.  
FIFe nie zachęca osób fizycznych ani federacji do wprowadzania do hodowli kotów innych niż niebieski. 
W hodowli kotów rosyjskich niebieskich 
• należy używać tylko niebieskich kotów rosyjskich niebieskich; jako RUS (rosyjskie koty 

niebieskie) będzie rejestrowane jedynie potomstwo niebieskich kotów rosyjskich niebieskich; 
• potomstwo w kolorze innym niż niebieski będzie rejestrowane jako XSH/XLH.  
2.6.7 SIA (koty syjamskie) i BAL (koty balijskie) 
Zabrania się krzyżowania kotów syjamskich i balijskich o każdym umaszczeniu z kotami w kolorze srebrzystym/dymnym. Komisja Hodowlana krajowej federacji może, na prośbę hodowcy, wydać zgodę na takie krycie. W takim przypadku Komisja Hodowlana krajowej 
federacji zajmująca się księgami rodowodowymi jest odpowiedzialna za ustalenie koloru potomstwa z takiego krycia.  
Potomstwo o umaszczeniu bez białego, urodzone z jednego lub obu rodziców o umaszczeniu z elementami białego musi być zarejestrowane jako SIA/BAL* (rasa docelowa). Rasa docelowa musi być odnotowywana z rodowodzie przez osiem (8) kolejnych pokoleń. 
2.6.8 SIB (koty syberyjskie) 
Klasa nowicjatu jest otwarta jedynie dla kotów pochodzących z terenów dawnego ZSRR.  
Zabrania się krzyżowania kotów syberyjskich z kotami innych ras.  
2.6.9 SOK (koty rasy sokoke) 
Klasa nowicjatu jest otwarta jedynie dla kotów rasy sokoke importowanych z regionu Sokoke w Kenii (Afryka). Ich pochodzenie musi być oficjalnie potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  
2.6.10 KBL/KBS (kurylskie bobtail długowłose i krótkowłose) 
Klasa nowicjatu jest otwarta wyłącznie dla kotów importowanych z Wysp Kurylskich, z udokumentowanym pochodzeniem. Nie dopuszcza się krzyżowania kotów kurylskich z kotami innych ras. 
 



2.6.10 BUR (koty burmskie) 
W przypadku kotów rasy burmskiej FIFe uznaje tylko następujące kolory, kody EMS: BUR n, BUR a, BUR b, BUR c, BUR d, BUR e, BUR f, BUR g, BUR h, BUR j 
FIFe nie zachęca osób fizycznych ani federacji do wprowadzania do hodowli kotów burmskich innych odmian barwnych. 
W hodowli kotów burmskich: 
• Do hodowli nie dopuszcza się kotów o umaszczeniu srebrnym oraz/lub agouti (dzikim) 

oraz/lub z białym. 
• potomstwo w kolorze innym niż uznany będzie rejestrowane jako XSH. 

2.7 Choroby genetyczne i testy 
2.7.1 Program testów genetycznych 
Koty ras obarczonych ryzykiem choroby genetycznej i spełniające poniższe kryteria: 
• choroba jest śmiertelna lub powoduje przewlekłe cierpienie,  
• choroba występuje u znacznego odsetka danej rasy,  
• istnieje i jest dostępny wiarygodny test genetyczny, umożliwiający wyeliminowanie tej choroby, 
powinny być poddawane testom genetycznym pod kątem danej choroby. 
Obowiązkiem opracowania stosownego programu testów są objęci wszyscy członkowie FIFe. 
Komisja ds. Zdrowia FIFe opracowuje i dostarcza informacje dotyczące chorób genetycznych i porady związanych z testami. 
Komisja ds. Zdrowia FIFe służy informacjami oraz pomocą członkom FIFe z zakresu chorób genetycznych i programów testów genetycznych.  
W razie potrzeby istnieje możliwość poproszenia o konsultację sędziów, Komisji LO lub innych komisji. 
2.7.2 Usunięto 
2.7.3 Choroby genetyczne 
FIFe nie uznaje ras kotów charakteryzującymi się następującymi deformacjami jako cechami rasy: 
• achondroplasia: gen dominujący, skutkujący karłowatością, skróconymi kończynami i innymi wadami fizycznymi (na przykład koty rasy munchkin)  
• osteochondrodysplazja: gen dominujący, powodujący deformację stawów, kości i chrząstek (na przykład koty szkockie zwisłouche).  Do momentu uzyskania naukowego potwierdzenia nieszkodliwości mutacji u znaczącego odsetka kotów danej rasy. 
Do czasu przeprowadzenia powyższych badań, koty, u których w/w cechy występują, nie są dopuszczone do uczestnictwa w wystawach FIFe. 



 3 Hodowla i warunki bytowe 
3.1 Opieka ogólna 
Dorosłe koty oraz kocięta muszą być regularnie szczepione. 
Chore koty i kocięta muszą jak najszybciej być objęte opieką weterynaryjną.  
Pasożytów takich jak pchły, kleszcze, roztocza, pasożyty wewnętrzne, itd., czasem nie da się 
uniknąć, tym bardziej wszystkie koty powinny być regularnie badanie pod kątem obecności w/w pasożytów i odpowiednio leczone. 
Wszelkie kroki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, włącznie z aplikowaniem zwierzętom dostępnych szczepionek muszą być podjęte. 
3.2 Warunki bytowe 

3.2.1 Warunki ogólne 
Pomieszczenia, w których trzymane są koty, posłania, miski, kuwety, itp. należy zawsze utrzymywać w czystości. 
Koty muszą mieć swobodny dostęp do misek ze świeżą wodą pitną, odpowiednim pożywieniem (włącznie z dietą przepisaną lub zalecaną przez lekarza), wygodnego posłania, zabawek dostarczającym kotom zajęcia oraz drapaków lub podobnych konstrukcji. 
Koty powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą swobodne poruszanie się i zabawę w warunkach domowych. 
W przypadku kotów nieprzyzwyczajonych do ekstremalnych temperatur, dopuszcza się temperaturę w zakresie od 10 do 350C. Temperatury niższe lub wyższe wymagają zainstalowania odpowiednich urządzeń grzewczych lub chłodzących. 
Kotom należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz obieg świeżego powietrza (za pomocą okien, drzwi lub klimatyzacji) w celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów, wilgoci i przeciągów. 
Należy zapewnić odpowiednia oświetlenie naturalne oraz sztuczne. 
Należy zadbać o dostępność środków do czyszczenia i dezynfekcji podłogi, ścian i mebli. Pomimo iż koty lubią towarzystwo innych kotów, należy unikać zbytniego tłoku, ponieważ przepełnienie może wywoływać agresję, stres lub, co najważniejsze, zwiększać ryzyko chorób. 
Każdemu kotu i kocięciu należy indywidualnie poświęcać codziennie uwagę, co obejmuje również regularną kontrolę zdrowia zwierzęcia. 
3.2.2 Oddzielne pomieszczenia 
Jeżeli koty przebywają w pomieszczeniach oddzielonych od domu, należy zadbać o odpowiednie wyposażenie tych pomieszczeń, zapewniające im najlepsze warunki bytowe. 
Pomieszczenia takie muszą spełniać następujące warunki: 



● na każdego kota powinno przypadać przynajmniej 6 metrów kwadratowych podłogi, 
pomieszczenie musi mieć przynajmniej 1,80 m wysokości. Kotom należy zapewnić więcej niż jeden poziom oraz legowisko/schronienie.  
● Wszystkie części pomieszczenia muszą być dostępne dla człowieka i wodoodporne.  
 

W przypadku pomieszczeń zewnętrznych: 
• koty muszą mieć dostęp do miejsca zacienionego, zapewniającego ochronę przed 

bezpośrednimi promieniami słońca.  
• na wypadek opadów atmosferycznych, koty muszą mieć dostęp do pomieszczeń wewnętrznych. Pomieszczenia takie muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwe ich osuszanie.  

3.3 Przekazywanie kotów do nowych domów 
3.3.1 Umowy 
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień, umowy i zastrzeżenia dotyczące sprzedaży kociąt lub usług reproduktora należy sporządzać na piśmie.  
3.3.2 Zakaz przekazywania zwierząt do sklepów lub instytucji badawczych 
Zabrania się sprzedaży lub przekazania kotów z rodowodami FIFe do sklepów zoologicznych lub podobnych instytucji, jak również na cele badawcze lub do realizacji testów i eksperymentów. 
Zabrania się członkom federacji zrzeszonych w FIFe oferowania/sprzedawania kotów lub 
usług, na przykład usługi reproduktora, na aukcjach lub innych tego rodzaju imprezach, wliczając w to również aukcje internetowe. 
3.3.3 Kocięta 
Zabrania się przekazywania kociąt nowemu właścicielowi (do nowego domu) przed ukończeniem przez nie 12. tygodnia życia i przeprowadzeniem pełnego programu szczepień przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi, o ile weterynarz nie zaleci inaczej. 

3.4 Reproduktory 
Reproduktory mieszkające w oddzielnych pomieszczeniach muszą mieć do swojej dyspozycji: 
• Reproduktory żyjące w oddzielnych pomieszczeniach muszą mieć do swojej dyspozycji powierzchnię przynajmniej 6 metrów kwadratowych. Pomieszczenie musi mieć przynajmniej 1,80 m wysokości, powierzchnia przynajmniej 2 metrów kwadratowych musi być wodoodporna. Jeśli w pomieszczeniu mieszka więcej niż jeden kot, jego powierzchnia 

musi być odpowiednio większa.  
• Wszystkie pomieszczenia muszą mieć więcej niż jeden poziom oraz być wyposażone w legowisko/schronienie.  
• Wszystkie części pomieszczenia muszą być dostępne dla człowieka.  

  
3.5 Kotki 
Wszystkie porody powinny odbywać się pod nadzorem na wypadek wystąpienia powikłań. 



Kotka przed lub w trakcie porodu oraz kocięta ssące matkę muszą mieć zapewnione oddzielne miejsce/pomieszczenie.  
 4 Zasady rejestracji kotów  

4.1 Lista uznawanych ras wraz z możliwościami krzyżowań. 

Kod 
EMS 

Nazwa Rasa 
siostrzana 

Krzyżowanie 

ABY Abisyński SOM Brak 

ACL Amerykański curl długowłosy ACS Brak 

ACS Amerykański curl krótkowłosy ACL Brak 

BAL Balijski OLH, OSH, SIA Brak 

BEN Bengalski Brak Brak 

BML Burmilla Brak BUR 

BRI Brytyjski Brak Brak 

BUR Burmski Brak Brak 

CHA Kartuski Brak Brak 

CRX Cornish rex  Brak Brak 

CYM Cymric MAN Brak 

DRX Devon rex Brak Brak 

EUR Europejski Brak Brak 

EXO Egzotyczny PER Brak 

GRX Rex niemiecki Brak Brak 

JBT Japoński bobtail Brak Brak 



KBL Kurylski bobtail długowłosy KBS Brak 

KBS Kurylski bobtail krótkowłosy KBL Brak 

KOR Korat Brak Brak 

MAN Manks CYM Brak 

MAU Egipski mau Brak Brak 

MCO Maine coon Brak Brak 

NFO Norweski leśny Brak Brak 

OCI Ocicat Brak Brak 

OLH Orientalny długowłosy BAL, OSH, SIA Brak 

OSH Orientalny krótkowłosy BAL, OLH, SIA Brak 

PER Perski EXO Brak 

RAG Ragdoll Brak Brak 

RUS Rosyjski niebieski Brak Brak 

SBI Święty kot birmański Brak Brak 

SIA Syjamski BAL, OLH, OSH Brak 

SIB Syberyjski Brak Brak 

SNO Snowshoe Brak SIA, OSH, RAG* 

SOK Sokoke Brak Brak 

SOM Somalijski ABY Brak 

SPH Sfinks Brak Brak 



SYL Seszelski długowłosy SYS None BAL, OLH, OSH, SIA 

SYS Seszelski krótkowłosy SYL None BAL, OLH, OSH, SIA 

TUA Turecka angora Brak Brak 

TUV Turecki van Brak Brak 

* wymagane zezwolenie  
Mianem ras siostrzanych określa się rasy o wspólnym standardzie, różniącym się jedynie wymogami dotyczącymi długości futra oraz/lub koloru. 
4.2 Księgi rodowodowe 

4.2.1 Opis księgi rodowodowej - LO (Livrè d’Origine) 
Do rejestru LO wpisuje się koty rasowo czyste, których pochodzenie jest potwierdzone 
przynajmniej trzypokoleniowym rodowodem. Określenie "rasowo czyste" odnosi się do listy ras uznawanych przez FIFe zamieszczonej powyżej. Odmiany kolorystyczne kotów muszą znajdować się na liście kodów EMS jako kolory uznane przez FIFe dla danej rasy.  
Wymaga się wpisania do rejestru pełnych informacji dotyczących kota: nazwa kota, przydomek hodowlany, pełny numer rejestracyjny, łącznie z kodem identyfikacyjnym organizacji dokonującej rejestracji, płeć, kompletny kod EMS oraz data urodzenia. 
4.2.2 Opis eksperymentalnej księgi rodowodowej - RIEX (Registre Initial et Experimental) 
Do rejestru RIEX są wpisywane koty: 
• pochodzące z krzyżowania różnych ras  
• niespełniające wymogów rejestracji w księdze rodowodowej LO.  
4.2.3 Transkrypcja 
Istnieje możliwość automatycznej transkrypcji rodowodu kota z rejestru RIEX do rejestru LO, jednak pod warunkiem spełnienia wymogów rejestracji w księdze rodowodowej LO.  

4.3 Transfer i import 
4.3.1 Import kota z federacji będącej członkiem FIFe 
Oryginalny rodowód importowanego kota musi zostać zachowany, jednak decyzja odnośnie wpisania kota do rejestru LO lub RIEX należy do narodowej komisji hodowlanej 
federacji, do której kot został zaimportowany, w oparciu o odpowiednie przepisy obowiązujące w tej organizacji (patrz paragraf „Rejestracja krajowa”). 
Federacja eksportująca kota musi wystawić transfer.   
 



4.3.2 Transfer rodowodów z organizacji/klubów nie będących członkami FIFe 
W przypadku rejestracji kotów importowanych spoza FIFe, federacja importująca 
należąca do FIFe podejmuje decyzję o sposobie rejestracji kota i wiarygodności niezależnej federacji.  
Oficjalne rodowody wystawione przez niezależne federacje mogą być honorowane w rejestrach LO lub RIEX pod warunkiem spełniania w/w wymagań i skontrolowania pod 
kątem genetycznym. 

Jeżeli federacja eksportująca korzysta z deklaracji transferowych, deklaracja taka powinna być dostarczone w celu zarejestrowania importowanego kota w rejestrze LO lub 
RIEX. Importowane koty nie zachowują swoich tytułów. Tytuły przodków mogą być 
zachowane w rodowodzie. 
4.3.3 Zachowanie oryginalnego imienia importowanego kota 
Zabrania się członkom FIFe świadomej rejestracji kota importowanego z organizacji należącej do FIFe lub nie, pod imieniem innym niż oryginalne. 
Zabrania się niszczenia oryginalnego, oficjalnego rodowodu kota po jego zaimportowaniu do federacji należącej do FIFe. 

4.4 Rejestracja 
4.4.1 Zasady ogólne 
Wszystkie kocięta wyhodowane przez hodowcę należącego do federacji będącej członkiem FIFe muszą być, w pierwszej kolejności, zarejestrowane w FIFe. 
Rejestracja kota w księdze rodowodowej LO lub RIEX odbywa się zgodnie z systemem kodów EMS i zasadami genetyki. 
Kot, którego fenotyp różni się od genotypu, musi być zarejestrowany zgodnie z genotypem potwierdzonym przez: 
• genotyp rodziców, 
• potomstwo.  
Kot, którego fenotyp różni się od znanego genotypu, może być zgłaszany na wystawy. W takim przypadku, rodowód kota musi zawierać oprócz znanego genotypu, również jego fenotyp. Fenotyp musi być zgodny z opisem w systemie kodów EMS i musi być wpisany w nawiasach. 
Jeżeli kot uzyskał tytuł w błędnie określonej odmianie barwnej, wówczas traci tytuł w trakcie przenoszenia go do nowo nadanej odmiany barwnej. 
4.4.2 Specjalne kody rejestracyjne 
4.4.2.1 Var(iant) 
Określenie VAR może być dodane do kodu EMS, aby zaznaczyć, że kot krótkowłosy może  być lub jest nosicielem genu odpowiedzialnego za długi włos.  
 



4.4.2.2 Modyfikator rozjaśnienia ‘m’ 

Kod EMS Kolor 
m modyfikator 
x am karmelowy, o podstawie niebieskiej 
x cm karmelowy, o podstawie liliowej 
x em morelowy, o podstawie kremowej 
x pm karmelowy, o podstawie płowej 
x *m karmelowy, o nieznanej podstawie 
Uwagi: 
Efekt działania modyfikatorów rozjaśniających jest teoretycznie wynikiem dalszego rozjaśnienia rozjaśnianych kolorów w połączeniu z genem określanym jako modyfikator rozjaśnienia. 
W FIFe koty rasy syjamskiej, mogą być rejestrowane w następujący sposób, np.: 

SIA x am syjamski karmelowy, o podstawie niebieskiej 
SIA x 
cm 

syjamski karmelowy, o podstawie liliowej  

SIA x em syjamski morelowy, o podstawie kremowej 
SIA x 
pm 

syjamski karmelowy, o podstawie płowej 

SIA x 
*m 

syjamski karmelowy, o nieznanej 
podstawie 

4.4.3 Numery rejestracyjne  
Począwszy od dnia 01.01.97, wszystkie nowe wpisy w rejestrach LO lub RIEX muszą być dokonywane zgodnie z następującą zasadą: 
(Kod kraju) + (Skrót nazwy federacji będącej członkiem FIFe) + (LO lub RX) + (nr). 
Na przykład, kot rejestrowany w księdze rodowodowej LO w Szwecji zostanie zarejestrowany jako (S) SVERAK LO nnnn, 
natomiast kot rejestrowany w rejestrze RIEX we Francji, będzie wpisany jako (F) FFF RX nnnn. 
Jeżeli rodowód został wydany (LO lub RIEX) istnieje obowiązek zachowania wszystkich oryginalnych numerów rejestracyjnych przodków. 



Nie zezwala się przyznawania nowych numerów rejestracyjnych FIFe kotom nie będącym kotami zaimportowanymi. 
Oryginalny numer rejestracyjny każdego kota musi byc widoczny w rodowodzie kotów importowanych. 
4.4.4 Rejestracja krajowa 
Każdy z członków FIFe może swobodnie nakładać własne ograniczenia dotyczące 
postanowień artykułów: 2.5, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5.1, 4.4.5.2.1, 4.4.5.3, 4.4.5.4, zgodnie z narodowymi regulacjami. 
4.4.5 Rejestracja w księdze rodowodowej RIEX 
4.4.5.1 Koty urodzone ze skrzyżowania dwóch ras 
Koty urodzone ze skrzyżowania dwóch ras, zgodnie z paragrafem "Opis eksperymentalnej księgi rodowodowej RIEX", będą rejestrowane w w/w księdze pod warunkiem, że komisja hodowlana federacji będącej członkiem FIFe, wyraziła zgodę na to krzyżowanie. Rasa docelowa musi być wskazana. Koty będą rejestrowane jako: 

• XLH * (nazwa rasy docelowej) potomstwo długowłose  
• XSH *(nazwa rasy docelowej) potomstwo krótkowłose  

Następnie, koty te mogą być przerejestrowane w ramach odpowiednio uznanej rasy, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: 
• kot zostanie wystawiony w wieku minimum 10 miesięcy na wystawie międzynarodowej w klasie nowicjatu i uzyska ocenę "excellent" od obu sędziów.  
 
lub 
• zostanie oceniony przez przynajmniej dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, świadomych sytuacji i pod kontrolą narodowej komisji hodowlanej oraz uzyska ocenę "excellent" od obydwu sędziów.  

Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do krzyżowań z rasami siostrzanymi, których potomstwo może zostać bezpośrednio zarejestrowane w księdze rodowodowej LO lub RIEX, zgodnie z art. 4.2.  
4.4.5.2 Nowicjat 
Koty w nowicjacie to koty, które mają  nieznanych rodzicaów lub koty bez rodowodowu. 
4.4.5.2.1 Koty o nieznanym pochodzeniu 
Koty o nieznanym pochodzeniu mogą być rejestrowane w księdze rodowodowej RIEX pod warunkiem, że komisja hodowlana federacji należącej do FIFe zezwoliła na taką rejestrację. 
Koty są rejestrowane jako: 

• XLH * potomstwo długowłose  
• XSH * potomstwo krótkowłose  



Następnie, koty te mogą być przejestrowane w ramach odpowiedniej uznanej rasy, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków: 
• kot zostanie wystawiony w wieku minimum 10 miesięcy na wystawie międzynarodowej, w klasie nowicjatu i uzyska ocenę "excellent" od obydwu sędziów  
• zostanie oceniony przez przynajmniej dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, 

świadomych sytuacji i pod kontrolą międzynarodowej komisji hodowlane, a także uzyska ocenę "excellent" od obydwu sędziów.  
4.4.5.3 Klasa nowicjatu 
Kot może być zgłoszony w klasie nowicjatu tylko raz. 
4.4.5.4 Potomstwo kotów zarejestrowanych w księdze rodowodowej RIEX jako XSH * lub XLH * 
Potomstwo takich kotów może być zarejestrowane w księdze rodowodowej RIEX po spełnieniu następujących warunków:  

• kot zostanie wystawiony w wieku minimum 10 miesięcy na wystawie międzynarodowej  
• uzyska ocenę przynajmniej dwóch sędziów międzynarodowych świadomych sytuacji, i pod kontrolą członka FIFe  
• otrzyma ocenę "excellent" od obu sędziów.  

4.4.6 Rejestracja ras nieuznanych przy użyciu wstępnie opracowanych skrótów 
Do rejestracji używa się następujących skrótów: 
ABL non * Amerykański bobtail długowłosy 
ABS non * Amerykański bobtail krótkowłosy AMS non * Amerykański krótkowłosy AMW non * Amerykański szorstkowłosy AUM non * Australijski Mist BOL non Bombajski długowłosy 
BOS non Bombajski krótkowłosy BRX non * Bohemian Rex CEY non * Cejloński CLS non * Kalifornijski Spangled 
DSP non * Doński sfinks LPL non * La Perm długowłosy LPS non * La Perm krótkowłosy NEB non Nebelung PBL non Pixie-Bob długowłosy 
PBS non Pixie-Bob krótkowłosy PEB non * Peterbald SFL non * Szkocki fold długowłosy SFS non * Szkocki fold krótkowłosy SIN non * Singapurski 
SRL non * Selkirk Rex długowłosy SRS non * Selkirk Rex krótkowłosy STE non * Sterling THA non * Tajski 
TIF non * Tiffany TOL non * Tonkijski długowłosy TOS non * Tonkijski krótkowłosy 
Poniższa grupa zawiera rasy kotów uznane tylko w GCCF, np. burmilla i bombajski: 



ASL non * Azjatycki długowłosy ASS non * Azjatycki krótkowłosy 
* oznacza dodatkowe informacje. Zgodnie z systemem EMS, małą literą oznaczane są odmiany barwne. 
Listę zalecanych, dopuszczalnych krzyżowań z innymi rasami można znaleźć w Załączniku I. 
4.4.6.1 
FIFe nie uznaje rasy Munchkin, ani nie tworzy dla niej skrótu w systemie EMS. FIFe nie tworzy w systemie EMS skrótów dla żadnego gatunku kotów 'dzikich". 
4.4.7 Specjalne zasady rejestracji dla określonych ras 
4.4.7.1 MAN (Manks ) 
Koty rasy manks, których przodkowie do trzech pokoleń do tyłu byli rasy MAN (MAN 51, 52, 53 and 54) będą rejestrowane w księdze rodowodowej w księdze LO.1) 
4.4.7.2 ACL/ACS (Amerykański curl długo- i krótkowłosy) 
a) koty ACL/ACS z prostymi uszami będą rejestrowane jako ACS/ACL x 71, co oznacza nieuznawany wariant. 
b) koty ACL/ACS x 71 mogą być rejestrowane wyłącznie w księdze rodowodowej RIEX. 
c) koty ACL/ACS z prostymi uszami mogą być używane w programie hodowlanym rasy ACS/ACL. 

 
1 Uwagi: Kot rasy , mający w rodowodzie kota MAN 54 w jednej z trzech lub więcej generacji wstecz, będzie rejestrowany w księdze rodowodowej LO. 

4.5 Odmiana barwna 
Przez określenie 'odmiana barwna' rozumie się grupę kolorów o pewnych charakterystycznych cechach wspólnych: genetycznych lub dotyczących koloru. 
Odmiany barwne mogą posiadać białe łaty (wspólne tło genetyczne i różne ilości bieli: van, 
arlekin, bikolor) lub pręgowane (wspólny rysunek i cecha genetyczna, obejmująca tabby pręgowane, tygrysie, cętkowane lub ticked) czy kolor czarny (wspólna cecha genetyczna, obejmująca również allele: czekoladowy i cynamonowy).  
Odmiana barwna jest określeniem używanym do oznaczenia różnych sposobów ekspresji koloru i rysunków na futrze. Oznacza kolor, rozmieszczenie i intensywność oznaczeń i rysunek pręgowania lub rozłożenie koloru białego. 
4.6 Procedura uznawania nowych ras i odmian 

4.6.1 Procedura uznawania nowej odmiany barwnej lub nowej rasy 
Aby nowa odmiana barwna występująca u kotów rasy znajdującej się na liście ras uznawanych przez FIFe została uznana, muszą być spełnione następujące warunki:  



• Prezentacja musi mieć miejsce przed 1 lutego roku, w którym wniosek o uznanie 
odmiany wpłynął do Generalnego Zebrania FIFe. 

• W celu wydania opinii w temacie uznania odmiany, Breed Council dla rasy, o którą chodzi, musi otrzymać wszystkie wymagane dokumenty nie później niż 1 marca.  
• Nie później niż 60 dni przed Generalnym Zebraniem FIFe, Zarząd FIFe oraz Komisje FIFe muszą otrzymać ostateczne wnioski o uznanie odmiany, w tym opinię Breed Council (jeżeli taka istnieje).  
4.6.2 Uznanie nowej odmiany barwnej 
Przez nową odmianę barwną rozumiemy kolor, który: 
• nową nieuznaną odmianę barwną dla uznanej rasy lub  
• odmiany barwne w ramach nowej rasy do uznania przez FIFe, przekazane jako propozycja.  
Inne odmiany barwne nieuwzględnione w propozycji mogą być rozpatrywane i uznane na wniosek Komisji Sędziów i Standardów oraz Komisji LO.  
  
Aby uznać nową odmianę barwną dla rasy z listy FIFe, należy spełnić następujące warunki: 
• prezentacja 10 różnych kotów w wieku minimum 6 miesięcy  
• 2/3 z prezentowanych kotów muszą być zarejestrowane w federacji należącej do FIFe i muszą być własnością indywidualnego członka federacji należącej do FIFe.  
W/w prezentacja musi się odbyć w trakcie jednej lub dwóch wystaw międzynarodowych, 
w obecności przynajmniej 5 członków Komisji Sędziów i Standardów i Komisji LO, w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela Komisji LO.  
Jeżeli koty mają być prezentowane na dwóch oddzielnych wystawach, odstęp pomiędzy nimi nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.  
4.6.3 Uznanie nowej rasy 
Aby rasa nowa, tzn. rasa nie znajdująca się na liście ras FIFe, została uznana, należy spełnić następujące warunki: 
• prezentacja 3 różnych kotów o udokumentowanych 5 pokoleniach przodków rasy, której uznanie jest proponowane,  
• dodatkowo prezentacja 15 różnych kotów z 3 różnych pokoleń rasy, której uznanie 

jest proponowane.  
• wszystkie prezentowane koty musza mieć przynajmniej 6 miesięcy, muszą być zarejestrowane w federacji należącej do FIFe i muszą być własnością osoby będącej członkiem federacji należącej do FIFe.  
W/w prezentacja musi się odbyć w trakcie jednej lub dwóch wystaw międzynarodowych, 
w obecności przynajmniej 5 członków Komisji LO Sędziów i Standardów i Komisji LO, w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela Komisji LO.  
Jeżeli koty mają być prezentowane na dwóch oddzielnych wystawach, odstęp pomiędzy nimi nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.  



Uznanie nowej rasy będzie przebiegało w dwóch etapach. Po uznaniu przez FIFe, nowa 
rasa zostanie uznana wstępnie. Na tym poziomie, koty mogą uzyskiwać certyfikaty nie wyższe niż CACIB/CAPIB. 
Warunkiem uzyskania pełnego uznania jest złożenie dokumentów do Generalnego Zebrania FIFe, zaświadczających, iż co najmniej 50 kotów uzyskało wpisy do księg LO lub RIEX co najmniej 3 federacji należących do FIFe. 
Pełne uznanie może nastąpić nie wcześniej niż jeden rok i nie później niż 5 lat po otrzymaniu przez rasę uznania wstępnego. 
4.6.4 Wniosek o uznanie 
Po przesłaniu wniosku o: 
• uznanie nowej odmiany barwnej w ramach uznanej rasy lub   
• uznanie odmian barwnych w ramach nowej, jeszcze nie uznanej rasy przez FIFe 
Generalne Zebranie FIFe jest uprawnione do wydania decyzji dotyczącej tylko odmian 
barwnych uwzględnionych w złożonym wniosku. Inne odmiany barwne, nieuwzględnione we wniosku mogą być rozpatrywane i uznane na wniosek Komisji LO oraz Komisji Sędziów i Standardów i rekomendowane do uznania. 
Wniosek o uznanie musi zawierać, co najmniej:: 
• dokładne wskazanie, który kolor ma być uznany (proszę użyć specjalnego formularza),  
• przyszłe standardy oraz skalę punktową dla odmiany barwnej/rasy,  
• wskazania ewentualnych problemów z odmianami barwnymi oraz działaniami, jakie należy podjąć,  
• ograniczenia, jakie należy umieścić w regulaminie hodowli i rejestracji miotów (o ile 

wogóle), 
• sposób unawania ewentualnych wyników, które jeszcze nie są uznane,  
• opinię Breed Council dla danej rasy (jeżeli taka istnieje).  

 5 Tytuły 
5.1 Distinguished Merit (DM) 
Tytuł “DM” przyznawany jest kotom, które spełniają następujące warunki: 
a. Wymagana liczba potomków, którzy uzyskali tytuł IC/IP lub wyższy, kwalifikująca kota do 
tytułu DM wynosi minimum 5 dla kotki i minimum 10 dla kocura.   b. Tylko tytuły FIFe są brane pod uwagę.   
c. Właściciel może ubiegać się o nadanie kotu tytułu „DM” niezależnie od innych tytułów.   d. Tytuł „DM” jest umieszczany po pełnym imieniu kota.   Kotce, której 5 lub więcej potomków uzyskało przynajmniej tytuł IC/IP lub DM, zostanie 
przyznany tytuł Distinguished Merit (DM).   Kocurowi, którego 10 lub więcej potomków uzyskało przynajmniej tytuł IC/IP lub DM, zostanie przyznany tytuł Distinguished Merit (DM).  



 5.2 Lista tytułów FIFe 

Champion CH   

Premier PR   

International Champion IC   

International Premier IP   

Grand International Champion GIC   

Grand International Premier GIP   

Europe Champion EC   

Europe Premier EP   

Scandinavian Winner SW   

World Winner (Zwycięzca Świata) WW   

FIFe American Champion FAC   

FIFe American Premier FAP   

Distinguished Merit DM 1 

Distinguished Show Merit DSM 1 

Junior Winner JW 1 

Uwagi: 1 Tytuły są umieszczane po pełnym imieniu kota. 
 
 
6 Załącznik I - USUNIĘTO  
6.1 Tabela zalecanych krzyżowań z innymi rasami dla ras nieuznanych, wraz ze wstępnymi skrótami nazw ras USUNIĘTO   
 


