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Generalne Zebranie otworzyła Prezydent FIFe Anette Sjödin ze Szwecji. Odczytano listę 
obecności. Z 42 narodowych członków FIFe na Zebraniu Generalnym reprezentowanych było 37 
członków FIFe. 
W związku z tym większość bezwzględną do podejmowania uchwał zwykłych stanowiło 19 głosów, 
a ¾ większości koniecznych do zmian statutowych stanowiło 28 głosów. 
 
 
Po otwarciu zebrania przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, zatwierdzono program zebrania 
i odczytano sprawozdania: Prezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do wyborów na następujące funkcje: 
 

 PPrreezzyyddeennttaa  FFIIFFee na okres 3 lat - tą szacowną funkcję ponownie objęła Anette Sjödin ze 
Szwecji, na którą głosowało 24 delegatów. 
 

 SSeekkrreettaarrzzaa  GGeenneerraallnneeggoo  FFIIFFee na okres 3 lat - został nim ponownie Eric Reijers z Czech, na 
którego głosowało 33 delegatów, 4 było przeciw. 
 

 33  cczzłłoonnkkóóww  KKoommiissjjii  LLOO na okres 3 lat - wybrano: 
 

 Ole Amstrup (Dania) - 28 głosów 

 Sarah Johnson (Wielka Brytania) - 27 głosów 

 Femke Geurds (Holandia) - 20 głosów 
 

 55  cczzłłoonnkkóóww  KKoommiissjjii  DDyyssccyypplliinnaarrnneejj na okres 3 lat - wybrano: 
 

 Hans Lindberg (Szwecja) - 27 głosów 

 Eva Minde (Norwegia) - 30 głosów 

 Herbert Steinhauser (Austria) - 30 głosów 

 Anne Paloluoma-Sundholm (Finlandia) - 30 głosów 

 Paula v/d Wijngaart (Holandia) - 25 głosów 
 

 66  cczzłłoonnkkóóww  KKoommiissjjii  SSęęddzziioowwsskkiieejj  ii  SSttaannddaarrddóóww na okres 3 lat - wybrano: 
 

 Donatella Mastrangello (Włochy) - 29 głosów 

 Steven Jones (Norwegia) - 29 głosów 

 Miriam Klein Gasbarri (Włochy) - 29 głosów 

 Thea Friškovec (Słowenia) - 22 głosów 

 Vesna Rižnar-Rešetić (Chorwacja) - 22 głosów 

 Eva Porat (Szwecja) - 19 głosów 
 
 
 



 
 

 55  cczzłłoonnkkóóww  KKoommiissjjii  WWyyssttaawwoowweejj na okres 3 lat - wybrano: 
 

 Charles Spijker (Holandia) - 25 głosów 

 João Noronha Carvalho da Silva (Portugalia) - 27 głosów 

 Alfred Wittich (Szwajcaria) - 25 głosów 

 Waltraut Sattler (Niemcy) - 25 głosów 

 Anna Wilczek (Polska) - 23 głosów 
 
 
Kolejnym punktem GA było przedłużenie patronatu klubowi FBE z Belgii na następne 2 lata. 
 
 
Następnie zebranie przeszło nad głosowaniem wniosków. Prawie wszystkie przyjęte na 
tegorocznym GA wnioski wchodzą w życie od dnia 01.01.2011. 
 

  

ZZmmiiaannyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzeeppiissóóww  zzaawwaarrttyycchh  ww  RReegguullaammiinniiee  OOggóóllnnyymm  
 
1. Rozdział 13, artykuł 13.4 
Wszystkie dokumenty FIFe oraz zaproszenia wystawowe, katalogi, raporty sędziowskie, dyplomy i 
rodowody noszące logo FIFe powinny być drukowane dodatkowo w alfabecie zachodnio-łacińskim, 
jeśli jest taka potrzeba w stosunku do alfabetu ojczystego. 
 

  

ZZmmiiaannyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzeeppiissóóww  zzaawwaarrttyycchh  ww  RReegguullaammiinniiee  HHooddoowwllaannyymm  
 
1. Artykuł 2.7.3 
FIFe nie zaakceptuje żadnej nowej aplikacji o wstępne uznanie dla ras kotów bezwłosych lub 
częściowo bezwłosych. Wyjątek stanowią SPH, DSP i PEB. 
 
2. Przyjęto pełne uznanie rasy Don Sphynx - 23 głosy za, 11 przeciw i 3 wstrzymały się. 
 
3. Przyjęto pełne uznanie rasy Neva Masquarade - 33 głosy za, 4 przeciw. Propozycja 
przygotowana przez Felis Polonia spotkała się z ogromnym uznaniem delegatów krajów 
uczestniczących w Generalnym Zebraniu. Również Komisje nie szczędziły pochwał co do jakości i 
zawartości merytorycznej, skompletowanej i przedstawionej dokumentacji. Tu należą się 
podziękowania wszystkim tym hodowcom, którzy z ogromną determinacją podjęli ciężki trud 
działań i zaangażowali się w pomoc. 
 
4. Rejestracja kociąt w nieuznanym kolorze, rodzaju pręgowania, długości futra urodzonych po 2 
kotach konkretnej rasy odbywać się będzie w zapisie:  
XSH* <oryginalna rasa> lub XLH* <oryginalna rasa>. 
Rejestracja kociąt długowłosych urodzonych po 2 kotach brytyjskich odbywać się będzie w zapisie 
XLH <BRI>. 
Koty z taką identyfikacją nie mogą być używane w hodowli bez zgody Członka FIFe, czyli w 
przypadku Polski Felis Polonii. 
 

  

  

  

  



 

  

ZZmmiiaannyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzeeppiissóóww  zzaawwaarrttyycchh  ww  RReegguullaammiinniiee  SSęęddzziióóww  
 
1. Artykuł 2.3 - Lista sędziów 
Zarząd FIFe opublikuje oficjalną listę uznanych sędziów według klucza: 
- imię i nazwisko sędziego 
- adres, telefon, e-mail 
- języki FIFe, którymi włada 
- kod ISO kraju, którego sędzia jest członkiem, jeśli nie jest to kraj, w którym mieszka 
- datę ostatniego seminarium, w którym sędzia brał udział z oznaczeniem '#' 
- datę, po której stał się sędzią danej kategorii 
- kategorię lub kategorie, w których sędzia jest aktywny oznaczone zostaną jako 'X' 
- kategorię lub kategorie, w których sędzia jest mentorem oznaczone zostaną jako 'M' 
 
2. Artykuł 2.8.7 - Sędzia Mentor  
Zaleca się aby sędzia, który jest mentorem brał udział w seminariach 1 raz na 3 lata. Ważne od 
01.06.2010.  
 
3. Artykuł 5.24 i 7.3.2.4 - Opłata egzaminacyjna  
Opłata egzaminacyjna, określona przez Generalne Zebranie FIFe musi być wniesiona przez 
kandydata na rzecz członka FIFe, do którego należy, w przypadku Polski do Felis Polonia. 
 
4. Sędzia kategorii III, który kontynuuje naukę jako uczeń sędziowski kat. I lub IV musi: 
- zaliczyć minimum 5 wystaw i minimum 150 kotów w danej kategorii (nie wliczając seminariów) 
- z których minimum 2 wystawy muszą mieć miejsce w 2 różnych krajach poza własnym i tam 
należy zaliczyć minimum 60 kotów. 
 
5. Uczeń sędziowski może kontynuować naukę jednocześnie w nie więcej niż 2 kategoriach. 
 
6. Artykuł 5.1.14.4 - nowy 
W trakcie odbywania praktyki uczeń sędziowski może przy obecności sędziego mentora odwiedzić 
hodowle ras kotów praktykowanej kategorii. Nie jest dozwolone odwiedzanie tej samej hodowli 
więcej niż raz podczas jednego okresu praktyki. Maksymalna liczba kotów, jaka będzie 
zaakceptowana dla tego typu treningu to 25 kotów w kat. I i IV, 35 kotów w kat. II i 50 kotów w kat. 
III. 

  

  

ZZmmiiaannyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzeeppiissóóww  zzaawwaarrttyycchh  ww  RReegguullaammiinniiee  WWyyssttaawwoowwyymm  
 
1. Artykuł 4.9.3  
Organizator wystawy może przeprowadzić panel Best in Show z wyszczególnieniem jednej rasy na 
poniższych zasadach: 
- co najmniej 50 kotów danej rasy jest zgłoszonych, obecnych i bierze czynny udział w wystawie w 
kategorii II lub III 
- pozostała część kotów innych ras w wybranej kategorii stanowi minimum 50 kotów zgłoszonych, 
obecnych i biorących czynny udział w wystawie 
- rasa mająca specjalny osobny dla danej rasy panel Best in Show nie konkuruje w panelu i nie jest 
porównywana z resztą kotów swojej kategorii 
- tytuł Best in Show zdobyty w specjalnym osobnym dla danej rasy panel Best in Show ma takie 
samo zastosowanie i jest tak samo ważny dla tytułów DSM i JW 
- jednego dnia wystawy może mieć miejsce tylko jeden osobny panel Best in Show 
- nie jest obowiązkowe organizowanie tego rodzaju osobnego panelu Best in Show, pozostawia się 
to decyzji organizatora wystawy 



 
- jeśli taki panel będzie miał miejsce, to organizator wystawy jest obowiązany podać tą informację 
publicznie w informacji wystawowej na stronie internetowej nie później niż 2 tygodnie przed 
wystawą. (wchodzi w życie 01.01.2012) 
 
2. Artykuł 2.7 - nowy 
W każdym kraju można corocznie przyznać maksymalnie 15 kotom tytuł Narodowy Zwycięzca 
(National Winner - NW). Każda federacja może zdecydować i ustalić swoje zasady przyznawania 
tego tytułu. Imiona Narodowych Zwycięzców muszą być publikowane. Koty z tym tytułem będą 
rejestrowane w taki sam sposób jak inne oficjalne tytuły FIFe, czyli NW + (ISO kraju) + rok 
kalendarzowy przed nazwą kota i innymi możliwymi tytułami. 
 

  

ZZmmiiaannyy  ddoottyycczząąccee  ssttaannddaarrddóóww 
 
1. Modyfikacja opisu koloru złotego / czarny złoty / w części generalnej - kolor u nasady włosa: 
bardzo ciepły , od ciemnożółtego do żółto-pomarańczowego (apricot). 
 
2. Zmieniono fragment standardu rasy święty kot birmański (SBI) w zakresie koloru futra na 
korpusie i brzuchu. Nowy opis koloru tak jak w generalnej części opisu pointów syjamskich. 
 
3. Zmieniono standard rasy ragdoll (RAG), dokładny opis będzie dostępny na stronach FIFe. 
 
 
 

Pozdrawiam, 
Anna Wilczek 

Łódź, 10 czerwca 2010 


