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Sprawozdanie z Generalnego Zebrania FIFe’ 2011. 

 
 

W dniach 26 i 27 maja 2011 odbyło się w Bukareszcie w Rumunii Generalne Zebranie FIFe, 
na którym dokonano wyborów do Zarządu FIFe oraz Komisji Zdrowia i dyskutowano, 
zatwierdzano bądź odrzucano propozycje przedstawione przez Zarząd FIFe, Komisje i Członków 
federacji. Dwudniowe obrady poprzedzone są dwudniowymi obradami na otwartych zebraniach 
wszystkich Komisji FIFe, podczas których dyskutowana jest cała Agenda Generalnego Zebrania 
FIFe i dokonywane są ewentualne poprawki. Podczas FIFe GA każdy członek FIFe ma jeden głos i 
może zabrać głos w dyskusji w jednym z trzech oficjalnych języków FIFe. 

 
Polska Federacja Felinologiczna „Felis Polonia” w tym roku reprezentowana była na 

Generalnym Zebraniu FIFe i Otwartych Obradach Komisji przez delegata w postaci prezesa FPL, 
Wojciecha – Alberta Kurkowskiego oraz doradcy, sekretarza generalnego FPL – Ireneusza 
Pruchniaka. 
 
W wyborach na stanowisko wice sekretarza FIFe na okres 3. lat wybrano Dorte Kaae z Danii, a na 
stanowisko wice skarbnika FIFe na okres 3. lat wybrany został Karl Preiss z Austrii (KKÖ). 
 
Do Komisji Zdrowia FIFe (Commission for Health & Welfare) na okres 3. lat weszły panie: 
Vanja Knez-DVM (SI)  
dr Květoslava Mahelková (CZ)  
Carin Sahlberg (FI)  
 
Głosowano pozytywnie za przedłużeniem patronatu FIFe nad Urugwajem (UY), którego 
mentorem jest Argentyna, na kolejny rok. 
 
Pod patronat FIFe GA FIFe przyjęł 2. z 3. przedstawionych do przyjęcia nowych członków: 
Izrael (IL) - Sabra-Cat - mentor ČSCH-SCHK (CZ)  
Turcję (TR) - SKID “Sultan” – mentorem, której jest FPL “Felis Polonia”. 
 
Na pełnoprawnego członka FIFe po 3 latach oczekiwania przyjęto Belgię (BE) – Felis Belgica 
(FBE), której mentorem był Mundikat (NL). 
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Przedstawiamy wyłącznie te propozycję, które zostały przyjęte i zatwierdzone przez FIFe GA w 
tym roku. Każdy z Członków FIFe może maksymalnie przedstawić 3 propozycje na FIFe GA, jednak 
Zarząd i Komisje mogą przedstawić ich po 15 co powoduje, iż Agendę FIFe w jednej tylko wersji 
językowej stanowiły w tym roku 116 strony. 
 
Wszystkie zmiany jakie zatwierdziło FIFe GA wchodzą w życie z dniem 01.01.2012 chyba, że w 
propozycji zapisano inaczej. 
 
Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych zmian jakie nastąpią w FIFe po tegorocznym 
Zebraniu Generalnym. Zachowaliśmy oryginalną wersję anglojęzyczną propozycji. Zmiany do 
istniejącego tekstu zaznaczone są w kolorze niebieskim. 
 

Propozycje Zarządu FIFe dotyczące Statutu FIFe, które zostały zatwierdzone przez FIFe GA: 
 
Zmiany w artykule 2.7 dotyczącego członków indywidualnych. 
Dotyczy członków indywidualnych mieszkających poza krajem. Dokonano jedynie klaryfikacji tego 
artykułu, i obecny jego zapis brzmi: 
 
Members of the FIFe may only accept individuals domiciled in their countries and individuals, 
who are temporarily living outside their countries of domicile as members of their clubs. 
If Members of the FIFe wish to accept individuals, who are living abroad, permission from 
the FIFe Board must be obtained, as outlined in article 2.5 of the General Rules.  
 
 
Dokonano jedynie drobnych korekt słownych w części artykułu 6.3: 
 
Correspondence addressed to the Board or to the Commissions must be in one of the 
three official languages and must be forwarded by the Member with a covering letter to the 
General Secretary who will advise the appropriate Commission. Correspondence sent 
directly by members of Members is unacceptable 
 
 
Zamieniono jedynie jedno słowo w artykule 7.1: z “Auditors” na Controllers. 
 
 
Dotyczy artykułu 2.4.  
Mówi on o tym, że Członek FIFe by być mentorem (przyjąć pod swój patronat inny kraj) musi być 
minimum 10 lat członkiem FIFe z nieposzlakowaną opinią 
Do tego artykułu dodano: 
 
A Member, wishing to officiate as a Mentor, he should have been a Member of FIFe in 
good standing for at least ten (10) years. 
 
 
Jej przyjęcie przez FIFe GA spowodowało powstanie nowego artykułu 13.4, który brzmi: 
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If a FIFe Member maintains its own website, the FIFe logo must be shown on the 
opening 
page and must provide a link to the FIFe website. 
It is not permitted for FIFe Members, their clubs, judges, student judges or functionaries 
to 
use the abbreviation „FIFe“ in their email or website addresses. 
 
W wolnym tłumaczeniu znaczy to, że Członek FIFe, który posiada stronę internetową musi mieć 
widoczne na jej głównej stronie podlinkowane logo FIFe. Członkowie FIFe ich kluby, sędziowie, 
uczniowie sędziowscy i osoby funkcyjne FIFe nie mogą używać skrótu FIFe w adresach mailowych 
i nazwach stron internetowych. 
 
 
 
 

Wszystkie propozycje dotyczące zmian systemy oceny kotów i ich podziału w kategoriach 
FIFe, w tym propozycja FPL, zostały przez FIFe GA odrzucone lub wycofane przez Członków z 
głosowania i przekazane „Grupie Roboczej” jaka powstała by zmienić istniejący system podziału 
ras w kategoriach FIFe. Mamy nadzieję, że „Grupa” ta przedstawi na następne FIFe GA klarowną 
propozycję zmiany w systemie wystawienniczym FIFe z innym, bardziej satysfakcjonującym 
wszystkich Członków FIFe podziałem ras kotów w kategorie. 
 
 
 

Propozycję Członków FIFe. 
 
 
Propozycja FPL dotycząca zmiany w standardzie CRX została zatwierdzona.  
Zmiana dotyczy jedynie kształtu oczu kotów rasy cornish rex, które od 01.01.2012 mogą być od 
średnich (jak jest w obowiązującym standardzie) do dużych. 
 
 
 
Propozycja SVERAK dotycząca standardu generalnego odmian barwnych shaded/shell została 
przyjęta, nowy tekst standardu w wersji angielskiej brzmi: 
Eye/Nose rims/: Eyes and nose leather outlined with the colour of the tipping, an even, 
distinct nose/eye rim is preferred. 
 
 
Na wniosek Słoweńskiego Członka FIFe przyjęto propozycje dotyczącą zmiany w standardzie 
SBI dotyczącą kształtu oczu, do którego dodano ich wielkość: - średniej wielkości.  
 
 
 
Jednogłośnie przyjęto prpozycję Czeskiego Członka FIFe dotyczącą uznania kolorów 
cynamonowego (EMS kod: o) i płowego (EMS kod: p) dla kotów brytyjskich. Aktualna lista 
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uznanych od 01.01.2012 odmian barwnych BRI wzbogacona zostanie o następujące odmiany 
barwne: 
� Solid/tortie cinnamon/fawn    – o/p/q/r 
� Smoke (tortie) cinnamon/fawn    – o/p/q/r - s 
� Silver shaded/shell (tortie)cinnamon/fawn  – o/p/q/r - s 11-12 
� Tabby and tortie tabby cinnamon/fawn  – o/p/q/r   22/23/24 
� Silver-(tortie) tabby cinnamon/fawn   – o/p/q/r -s   22/23/24  62/64 
� Van/harlequin (smoke) cinnamon/fawn  – o/p/q/r - s 01/02    61/62/63 
� Bicolour (smoke) cinnamon/fawn   – o/p/q/r - s 03 
� Van/harlequin (silver) tabby cinnamon/fawn  – o/p/q/r - s 01/02  21   61/62/63 
� Bicolour (silver) tabby cinnamon/fawn  – o/p/q/r - s 03  22/23/24  62/64 
� Colour/tabby point cinnamon/fawn   – o/p/q/r 21/33 
 
 
 
Przyjęto także propozycje Czech o uznanie złotych odmian barwnych kotów rasy burmilla 
(BML), które oceniane będą na wystawach w ramach istniejących grup barwnych dla tej rasy. 
 
 
 
FIFe Ga zatwierdziło propozycję Finlandii dotyczącą obowiązkowych testów DNA na GM2 i 
restrykcji hodowlanych dla kotów rasy burskiej (BUR). Oto anglojęzyczny tekst, który dodany 
zostanie do Regulaminu Hodowlanego FIFe, artykuł: 6.5 BUR: 
� Burmese cats used in breeding must have a DNA-test for GM2 gangliosidosis, unless 
both parents are proven to be free from GM2 gangliosidosis. 
� These breeding principles are to be followed: 
o GM2-free x GM2-free 
o GM2-free x GM2-carrier 
� The cats that need testing according to this rule must be identifiable by microchip or 
tattoo. 
� The breeder must inform buyers of Burmese cats about the GM2 
gangliosidosisdisease 
and the registration policy. 
� A certified veterinarian certificate regarding the GM2 gangliosidosis-status must be 
attached to the pedigree. 
 
 
 
Na wniosek włoskiej federacji ANFI uznano w pełni rasę peterbold (PEB), która pozostanie 
oceniana w kategorii 4. 
 
 
 
Przyjęto propozycję Norwegii dotyczącą badań DNA na obecność genu GSD IV u kotów rasy 
norweski leśny (NFO). Tekst zatwierdzonej propozycje znajdzie się w regulaminie hodowlanym 
FIFe w artykule 6.15, oto tekst w języku angielskim:  
Norwegian Forest Cats (NFO) used for breeding shall be DNA tested for 
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the GBE-1 gene (GSD IV - glycogen storage disease), unless both parents of the breeding 
cat are proven not to be carriers of GSD IV. 
Cats to be tested after this rule must be identifiable by microchip or tattoo, and the 
microchip or tattoo ID number shall follow the test documentation to 
the laboratory and be clearly stated on the test result certificate 
The following breeding principles must be observed: 
� Carriers must not be mated with carriers 
Breeders (sellers) must inform buyers of Norwegian Forest Cats about the GSD IV disease 
and the registration requirements. A valid veterinary certificate regarding GBE-1 status 
shall accompany the cat’s pedigree. 
 
 
 
Zatwierdzono propozycję Danii dotyczącą Regulaminu Sędziów artykuł 2.8.2: 
Addition to the Judges Rules, article 2.8.2 “Participation in Non-FIFe Shows” 
A FIFe judge may, with the permission of the FIFe Board and the FIFe member in the country 
concerned 
officiate at a non-FIFe show. (Rest or article unchanged). 
Permission is refused if a FIFe show is scheduled for the same weekend in the country 
concerned or 
at a location less than 400 km (by road or rail) from a FIFe show. 
 
 
 
FIFe GA wyraziło zgodę na prolongację o kolejne 5 lat obowiązującego aktualnie wyjątku w 
Regulaminie Wystawowym Aneks 4, dotyczącego zdobywania tytułu Inter Champion/Inter 
Premior dla Białorusi. 
 
 
 
Po drobnych korektach zatwierdzono część propozycji szwajcarskiego Członka FIFe FFH 
dotyczący wad pozbawiających możliwości przyznania oceny doskonałej i wyższych 
wyróżnień: 
- jakiekolwiek nienormalne zmiany w budowie czaszki. 
- krzywy zgryz. 
 
 
 
FIFe GA udzieliło zgody na czas do 31.12.2014 organizowania wystaw międzynarodowych z 
mniejszą ilością kotów (100 z czego 80% musi stanowić procent kotów rodowodowych) dla 
Członka z Wielkiej Brytanii. 
 
 
 
Przyjęto propozycję Polski (FPL) dotyczącą kwalifikacji kotów dowowych (klasa 14) z tytułem 
DSM na Światową Wystawę Kotów. Propozycja ta wyjątkowo wchodzi w życie z dniem 
30.06.2011. 
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FIFe GA zatwierdziło prośbę rosyjskiego Członka o przedłużenie o kolejne 5 lat Aneksu 4 
Regulaminu Wystawowego dotyczącego możliwości zdobywania tytułu Inter Champion/Inter 
Premior. 
 
 

Propozycje Komisji 
 
 

Propozycja Komisji Hodowlanej i Rejestracyjnej dotycząca kodów EMS z zaznaczeniem 
koloru oczu u odmian barwnych białych „w” i z dużą ilością bieli „01” i „02” została przyjęta. 
Koty białe i z dużą ilością bieli niżej wymienionych ras będą rejestrowane zgodnie z tymi kodami 
EMS od dnia 01.01.2012. Koty białe i z dużą ilością bieli niżej wymienionych ras zarejestrowane 
przed tą datą mogą mieć w kodzie EMS jedynie symbol „w” bez oznaczenia koloru oczu i bez 
konsekwencji przenoszenia ich do „x” odmian barwnych. 
ACL/ACS   w, *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 
MCO/NFO/SIB/TUA  w *01, *02 61/62/63/64 
CRX/DRX/GRX  w *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 
JBT    w *01, *02 61/62/63/64 
KBL/KBS   w *01, *02 61/62/63/64 
MAN/CYM   w *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 
SPH/DSP   w *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 
PEB    w *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 
 
 
 
Komisja Sędziów i Standardów dotycząca TUV naniosła jedynie klaryfikację dotyczącą ich oceny 
w obrębie odmian barwnych i klas wystawowych. Oto tekst w wersji angielskiej:  
Change remark A in the TUV standard (pag. 56) as follows 
Remarks  The solid and agouti 
   varieties of the same 
   colour are judged together. 
 
 
 
Propozycja Zarządu FIFe dotycząca zmiany Regulaminu Wystawowego artykuł 4.1.1 i artykułu 
8.2.1 została przyjęta, co oznacza, że osoby indywidualne nie będące członkami zrzeszonymi w 
klubach FIFe mogą na wystawach FIFe wystawiać swoje koty jedynie w klasach: 12, 11, 9 i 10. 
Jeżeli chcą one wystawiać koty w wyższych klasach muszą zostać „indywidualnymi” członkami 
klubu zrzeszonego w FIFe. 
Article 8.2.2.b they may only enter their cats in classes 12, 11 and 9 or 10; if they wish to 
enter cats in higher classed, they should become individual members of a FIFe Member. 
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Wiele propozycji Komisji Wystawowej FIFe, które zostało przyjęte dotyczyła jedynie 

drobnych korekt językowych w regulaminach, co jednak nie wpłynęło na znaczenie tychże. Ważny 
dla organizatorów wystaw jest dodany do Regulaminu Wystawowego artykuł 1.14 mówiący, że 
na wystawach „wielocertyfikatowych” (np. dwa dni dwa certyfikaty) koty znajdujące się w 
katalogu muszą mieć oznaczenie, w który dzień są wystawiane, czy też wystawiane są w oba dni. 
article 1.14: addition for the catalogue of multiple certificate shows 
For shows where cats can obtain a certificate on several days, a joint catalogue may be 
published, provided for all cats it is clearly indicated on which days they compete 
 
 
 
Propozycja Komisji Wystawowej dotycząca obecności sędziów w panelu BiS została 
zatwierdzona i znajdzie się ona w nowym artykule 2.7 Regulaminu Wystawowego. Wynika z 
tego artykułu, ze organizator powinien zapewnić uczestnictwo wszystkich sędziów oceniających 
daną kategorię w panelu BiS: 
new article 2.7: judges’ participation in the Best in Show panel 
FIFe Members conducting shows as outlined in this chapter are required to ensure that: 
– all judges officiating in a category shall participate in the Best in Show panel of 
that category 
– if needed, a referee judge (see article 4.9.5) shall be available and announced to 
participate in the Best in Show panel of a category, to avoid decisions by 
drawing lots. 
Exceptions: unforeseen circumstances beyond control. 
 
 
 
Propozycja Komisji Wystawowej, która została zatwierdzona i dotyczyć będzie organizatorów 
wystaw mówi o artykule 5.5.2 i konieczności wcześniejszego poinformowania sędziów 
oceniających rasy nieuznane przez FIFe. Oto tekst w wersji angielskiej: 
new article 2.7: judges’ participation in the Best in Show panel 
FIFe Members conducting shows as outlined in this chapter are required to ensure that: 
– all judges officiating in a category shall participate in the Best in Show panel of 
that category 
– if needed, a referee judge (see article 4.9.5) shall be available and announced to 
participate in the Best in Show panel of a category, to avoid decisions by 
drawing lots. 
Exceptions: unforeseen circumstances beyond control. 
 
 
 
Propozycja Komisji Wystawowej, którą zatwierdziło FIFe GA dotycząca ringu sędziowskiego, 
wprowadza kilka klaryfikacji i drobne zmiany w istniejącym Regulaminie Wystawowym artykuł 
1.10 j: 
article 6.7: judge’s ring – inclusion of reformatted article 1.10.j 
All text below in italics only (non-bold/non-blue) is already existing text moved from article 
1.10.j. 
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6.7.1 Access to the judge’s ring 
Access to the judge’s ring is prohibited to: 
– exhibitors, except if the show is organised according to article 6.7.2.b or 6.7.2.c 
– members of the organising committee if they are exhibitors, except if the show is 
organised according to article 6.7.2.b or 6.7.2.c 
– visitors. 
6.7.2 Presentation procedures 
Each FIFe Member may organise shows according to one of the following procedures: 
a. The cats are fetched and presented by the stewards: 

− each judge has at least two stewards at his own disposal 

− the cats are brought to their judging’ cages by the stewards and are presented to the 
judge by the stewards 

− the steward will take reasonable actions to avoid presenting his own cat. 
b. The cats are brought by the exhibitors and presented by the stewards: 
– each judge has at least one steward at his own disposal 
– the steward calls up the cats (catalogue number) which the judge requires or places 
the number on the judging cage 
– the exhibitor (or a person chosen by him) has the possibility of placing the cat inside 
the appropriate judging cage 
– after the cat is placed inside its judging cage, the exhibitor must leave the 
judge’s ring 
– if an exhibitor is not able – or does not wish – to bring his cat(s) to the judging cage 
himself, the steward is obliged to fetch the cat and to place it inside the appropriate 
judging cage 
– the cats are presented to the judge by the stewards. 
c. The cats are brought and presented by the exhibitors: 
– each judge has one steward at his own disposal 
– the steward calls up the cats (catalogue number) which the judge requires or places 
the number on the judging cage 
– the exhibitor (or a person chosen by him) has the possibility of placing the cat inside 
the appropriate judging cage 
– after the cat is placed inside its judging cage, the exhibitor must leave the 
judge’s ring 
– when the judge or steward calls up the cat by its catalogue number, the cat is 
presented to the judge by the exhibitor 
– if an exhibitor is not able – or does not wish – to bring or present his cat(s) himself, 
the steward is obliged to fetch the cat and to place it inside the appropriate judging 
cage and/or present it to the judge. 
Regardless the applicable procedure: 
– each judge has his judging cages available for a minimum number of 4 cats 
– the cats should always be presented with the catalogue number in writing 
– it is obligatory to judge before the public; the judge is free to give explanations and 
announce the results 
– once the judge has completed his judging or once the judges’ results have been given, 
the judge or his steward will ask the exhibitors to collect their cats, or the steward 
takes the cat back to the exhibition cage 
– during the Best in Show only the stewards are permitted to present the cats (see 
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article 4.9.4). 
6.7.3 Electronic devices 
It is forbidden for a judge, student judge or steward to have a mobile phone or similar 
electronic 
equipment in operation during judging and Best in Show. This is also valid for exhibitors in the 
judge’s ring. 
 
 
 
Propozycje przedstawione przez Komisję Sędziów i Standardów w dużej mierze przedstawiały 
klaryfikację istniejących artykułów w istniejących regulaminach, jednak niektóre zmiany jakie 
zostały zatwierdzone na FIFe GA w tym roku mogą zainteresować sędziów i uczniów 
sędziowskich: 
Proposal nr. 1 – Reorganization of the Rules for Judges and Student Judges 
Proposal nr. 2 – change to art. 5.1.3.2 (and 7.3.1.3.2 NE) – new 2.1.4.4 and 4.1.1.3 
Proposal nr. 3 – change to art. 5.1.7.1 – new 2.1.11 
Proposal nr. 4 – change to art. 5.1.8 – new 2.1.9 
Proposal nr. 5 – change to art. 5.1.12 – new 2.4.1 
Proposal nr. 6 – change to art. 5.1.14.3 – new 2.1.15 
Proposal nr. 7 – change to art. 5.1.14.4 – new 2.1.17 
Proposal nr. 8 – change to art. 5.2.3 (and art. 7.3.2.3 NE) – new 2.3.5 and 4.2.1 
Proposal nr. 9 – change to art. 7.3.1.9 and 7.3.1.10 – new 4.1.2 
Proposal nr. 10 – add new article: 7.3.1.10.1 – new 4.3.1 
Proposal nr. 11 – change to art. 7.3.2.13 – new 4.2. 
 
 
 
Zmieniony został na wniosek Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej artykuł 13 dotyczący 
przydomków hodowlanych. Możliwe będzie na wniosek Członka FIFe skreślenie przydomka 
hodowlanego z listy (dodatkowo do istniejących już możliwości) po okresie 25 lat od ostatniego 
miotu w hodowli i w przypadku braku jakiegokolwiek miotu w 10 lat po zarejestrowaniu 
przydomka. Tekst w języku angielskim:  
article 9: re-formatting and clarification of conditions 
Cattery names in the BCN of FIFe will be deleted at the request of the FIFe Member where the 
name is registered and may be re-allocated if one of the following conditions applies: 
� The owner of the cattery name has been excluded by the FIFe Member 
� The owner of the cattery name died without bequeathing the name 
further 
� The owner of the cattery name left the FIFe Member and is breeding in a non FIFe 
organisation 
� A period of 25 years has elapsed since the last litter registration 
� The cattery name has never been used within a period of 10 years since its 
registration in the BCN. 
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Zatwierdzono propozycję Komisji Zdrowia dotyczącą zmiany w Regulaminie Hodowlanym i 
Rejestracyjnym dotyczącą dyskwalifikacji z hodowli głuchych kotów białych i konieczności 
ich testowania przed użyciem do hodowli oraz dyskwalifikacji z hodowli kotów z 
przepukliną: 
Breeding and Registration rules, article 3.5: 
3.5 Cats not allowed for breeding 
The following cats are not allowed for breeding: 
– deaf white cats  
– an adult cat with a visible umbilical hernia. 
In accordance to this there should also be a change in the table for Disqualifying and general 
faults 
in the General Part of the standards: 
1.6 cats showing an umbilical hernia. 
 
Zatwierdzono także propozycję Komisji Zdrowia dotyczącą obligatoryjnych i 
rekomendowanych testów dla kotów: 
addition and an Appendix II to the Breeding and Registration rules, 
 

Appendix II – Obligatory and recommended health examinations 

Health examination   Remarks: (Cats of any breed may be 
affected, but the condition is more 
frequent in certain breeds) 

BAER (brainstem auditory evoked 
response) testing for deafness 

Testing for deafness is obligatory for white 
cats before breeding, refer to art. 3.5 

Testicles normal and descended into the 
scrotal sac 

Veterinary certificate obligatory for males 
before breeding, refer to art. 3.2. 

Umbilical hernia  All breeds 

Electrocardiogram or ultrasound 
examination for heart disease 

PER, MCO, RAG, BRI, SPH 

X-ray for patellar luxation and/or hip 
dysplasia 

PER, MCO, NFO, ABY, BEN, DRX, SOM 

Ophthalmic examination  ABY, BEN, OCI, RUS, SOM, BAL, OLH, 
OSH, SIA, SYS, SYL, PEB 

 

… 
Each FIFe Member must develop appropriate programmes. 
Information on genetic diseases and advice on testing will be 
researched and provided by the Health & Welfare Commission (see Appendix I ). 
Breeding and Registration rules, article 3.6.1: 
… 
The Health & Welfare Commission is able to help and advise the FIFe Members with 
information 
on genetic diseases and testing programmes. 
 
The Judges & Standards, the Breeding & Registration Commission and the other 
Commissions will 
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be consulted if necessary 
� BRC regarding articles 3.6.2, 6.4, 8.1, 8.4, 3.6.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2.3, 
6.1.1, 6.1.2, Chapter 7, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.3, 10.2.2 and 10.2.3 
 
 
 
Na wniosek Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej zmianie uległy przepisy dotyczące rejestracji 
kotów mogących posiadać gen odpowiedzialny za osteochondrodysplazję u kotów, co 
głównie dotyczy rasy szkockich kotów zwisłouchych. Zatwierdzenie tej propozycji przez FIFe GA 
skutkować będzie między innymi zniesieniem istniejącego dla ras nieuznanych kodu EMS dla tej 
rasy. Tekst w wersji angielskiej: 
articles 3.6.2, 6.4, 8.1 & 8.4: deletion of the possibility for cats suffering 
from osteochondrodysplasia to be recognised by FIFe 
Article 3.6.2 - Genetic diseases – delete indicated text: 
The FIFe will not recognise any breed of cats showing as a breed characteristic: 
– osteochondrodysplasia: 
an autosomal dominant gene causing progressive joint, bone and cartilage deformity (for 
example the Scottish Fold)  
Article 6.4 - BRI (British) – insert and delete indicated text: 
No progeny of cats suffering from osteochondrodysplasia (see article 3.6.2), regardless 
of 
ear-type, may be registered as a 
BRI (see article 8.4). 
Article 8.1 - List of non-recognised breeds with preliminary abbreviations – delete codes: 
Article 8.4 - change title and replace current text by: 
8.4 Cats suffering from osteochondrodysplasia  
FIFe will not recognise nor create an EMS-code for cats suffering from 
osteochondrodysplasia 
(see article 3.6.2). 
No cat suffering from osteochondrodysplasia is allowed for breeding. 
No cats suffering from osteochondrodysplasia, or with such a cat in its ancestry, can be 
registered with FIFe or be exhibited at a FIFe show. 
From 01.01.2012 the preliminary abbreviations for Scottish Fold (“SFL non” and “SFS 
non”) 
are deleted from the list in article 8.1 and cannot be re-created. 
 
 
 
Kilka propozycji Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej miało jedynie na celu klaryfikację istniejących 
regulaminów, jednakże dość istotne dla hodowców jest wprowadzenie w artykule 5.1.1 zapisu 
mówiącego, że by zarejestrować kota w Księgach Rodowodowych hodowca musi mieć 
zarejestrowany w FIFe przydomek hodowlany. Do zwolnienia z tego obowiązku w 
wyjątkowych sytuacjach może dopuścić członek FIFe (w przypadku Polski FPL), jednak nie wiecej 
niż dla dwu miotów jednego hodowcy. Tekst w jeżyku angielskim: 
article 5.1.1: addition for registration of cats without a cattery name 
To register cats in a pedigree book the breeder must have a cattery name registered in 
the 
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FIFe Book of Cattery Names. 
An exception can be granted by the FIFe Member for no more than two litters bred by an 
individual breeder. 
 
 
 
Na wniosek Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej dodano możliwość użycia w celach 
rejestracyjnych kodów EMS dla kotów amber z rudym. 
new article 5.1.2.3: registration of red progeny from Amber 
The EMS codes “dt” and “et” may be used to register the genotype of red/cream 
progeny 
from two amber cats together with their phenotype “d” respectively “e” in brackets, in 
accordance with article 5.1.1. 
The EMS codes “dt” and “et” may only be used for registration purposes. 
 
 
 
Przyjęto propozycję Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej definiującą pojęcie rasy siostrzanej i 
czystej rasy: 
articles 6.1.1 & 6.1.2: definition of sister breeds and “pure breeding” 
6.1.1 Sister breeds 
Sister breeds are breeds which share the same standards except for coat length and/or 
pattern. 
For recognised breeds, sister breeds can be inter-mated without permission, except if 
indicated otherwise in this chapter. 
6.1.2 Pure breeding 
A cat is considered “pure bred” when its pedigree shows ancestors in a recognised 
colour 
variety for the same breed or sister breed in at least 3 generations prior to the actual 
cat. 
This definition also applies to preliminary recognised breeds (see article 7.1) and 
nonrecognised 
breeds (see article 8.1). 
 
 
 
Dodano na wniosek Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej zapis do Regulaminu dotyczący procedury 
usunięcia z listy ras wstępnie uznanych rasy, która nie spełniła warunków do pełnego uznania: 
chapter 7: addition of the status of a preliminary recognised breed when 
full recognition is not granted 
If full recognition is not obtained before the period for preliminary recognition has 
expired: 
� the breed with preliminary recognition will automatically be transferred to the list of 
non-recognised breeds with their preliminary abbreviations in article 8.1 and the EMS 
code will be followed by a “non” 
� the rules regarding the breed will be transferred to chapter 8 
� registration of cats born and preliminary titles achieved during the Preliminary 
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Recognition phase will remain as they are 
� cats born after the Preliminary Recognition phase must be registered in the RIEX 
register and “non” added after the breed abbreviation to indicate that this is now a 
non-recognised breed. 
 
articles 8.1 & 8.2: transfer of responsibility for maintaining the list of nonrecognised 
breeds + move part of article 8.1 to 8.2 
8.1 List of non-recognised breeds with preliminary abbreviations 
The list of non-recognised breeds with preliminary abbreviations is maintained and 
updated 
by the FIFe Board on recommendation from the Breeding & Registration Commission. 
8.2 Breeding with non-recognised breeds with preliminary abbreviations  
The FIFe Member must grant permission before breeding with a non-recognised breed with a 
preliminary abbreviation. The application for such breeding must contain at least information 
on the 
breed, a full breeding programme, the intended standard and scale of points together with the 
philosophy of the breed. 
If the FIFe Member has granted this permission, the progeny of such breeding may 
be registered in the RIEX register. 
 
 
 
FIFe GA zatwierdziło klaryfikację artykułu 8.1 i 9.1.1: 
articles 8.1 & 9.1.1: addition of a period or a number of generations 
8.1 List of non-recognised breeds with preliminary abbreviations 
The FIFe Member must grant permission before breeding with a non-recognised breed with a 
preliminary abbreviation. 
The application for such breeding must contain at least information on the breed, a full 
breeding 
programme, the intended standard and scale of points together with the philosophy of the 
breed. 
The permission for a breeding programme can be for a specific number of generations 
(1, 2, 3 or more), or for an unspecified period until preliminary recognition is achieved. 
 
 
 
Ostatnią przyjętą przez FIFe GA była propozycja Komisji Hodowlano-Rejestracyjnej dotycząca 
zamian w artykule 10.2.2 i 10.2.3 dotycząca procesu uznawania nowych odmian barwnych i 
ras: 
articles 10.2.2 & 10.2.3: additional conditions for a new colour variety or 
a new breed 
Article 10.2.2 - Additional conditions for a new colour variety 
To recognise a new colour variety within a breed recognised by the FIFe, the following 
conditions 
must be met: 
– exhibition of 10 different cats at a minimum age of 6 months showing at least three 
generations of the same breed or sister breed prior to the cat, and 
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– two-thirds of the exhibited cats must be registered in a FIFe organisation and owned by a 
National FIFe Member’s individual member. 
Article 10.2.3 - Additional conditions for a new breed 
To recognise a new breed, i.e. a breed not recognised by the FIFe, the following conditions 
must 
be met: 
– exhibition of 3 different cats with 5 consecutive generations of the breed for recognition 
prior to the cat, and 
– exhibition of 15 different cats showing 3 different generations of the same breed for 
recognition prior to the cat, 
– all exhibited cats must be at least 6 months old, be registered in a FIFe organisation and 
owned by a National FIFe Member’s individual member. 
 
 
 Tegoroczne Generalne Zebranie FIFe odbyło się w miłej i spokojnej atmosferze, acz było 
nad wyraz obfite w bardzo techniczne propozycje przedstawione przez Komisje FIFe. Z 
zaprezentowanych przez FPL „Felis Polonia” trzech propozycji FIFe GA przyjęło dwie. Mamy 
nadzieję, że na przyszłoroczne Generalne Zebranie FIFe Polska znów wysunie równie dobre 
propozycje, które będą miały wpływ na nie tylko na wagę i pozycję naszego kraju w 
międzynarodowych strukturach FIFe, ale przede wszystkim będą pomocne dla naszych członków 
indywidualnych i działać będą na korzyść naszych kotów. 
 
 
 
Sprawozdanie przygotowali: 
Delegat FPL „Felis Polonia” na FIFe GA, prezes FPL Wojciech – Albert Kurkowski 
Doracda FPL „Felis Polonia” na FIFe GA, sekretarz Genaralny FPL Ireneusz Pruchniak. 
 

Łódź, 29 czerwca 2011. 


