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1. Organizacja wystaw krajowych i międzynarodowych 

1.1  Ogólne warunki i ograniczenia

a.   Nie  wolno  organizować  żadnych  wystaw w czasie  weekendu następującego 
bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu.

b.  Najnowsza, aktualna wersja wykazu wystaw FIFe prezentowana jest na stronie 
internetowej FIFe.

c. Każde odwołanie dotyczące wystawy może być dokonane jedynie do wystaw z 
wyprzedzeniem do dwóch lat.

d. Wystawy mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. W jednym tygodniu mogą 
odbyć się dwie wystawy.

1.2 Prośba o zgodę na zorganizowanie wystawy

Prośba  o  pozwolenie  na  zorganizowanie  wystawy  musi  być  wystosowana  przez 
Członka  FIFe  poprzez  narzędzie  do  zgłaszania  wystaw  na  stronie  FIFe,  z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca w stosunku do dokładnej daty wystawy. Daty 
wystaw można rezerwować z wyprzedzeniem jedynie do 10 lat kalendarzowych. 

Członkowie  FIFe  odpowiedzialni  są  za  sprawdzenie,  czy  spełniony  jest  warunek 
minimalnego  wymaganego  dystansu  popmiędzy  wystawami  (==>>  §  1.4)  przed 
wysłaniem prośby o udzielenie licencji na zorganizowanie wystawy.

1.3   Opłata za zgodę na organizację wystawy

Prośba  o  pozwolenie  na  zorganizowanie  krajowej  lub  międzynarodowej  wystawy 
podlega opłacie w Euro (patrz Regulamin Ogólny FIFe, Dodatek 1), której wysokość 
ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. 

Dla wystaw organizowanych zgodnie z artykułami 1.11.a – 1.11.c, opłata naliczana  
jest za jedną wystawę.
Dla wystaw organizowanych zgodnie z artykułami 1.11.d – 1.11.f, opłata naliczana  
jest za dwie wystawy.

1.4   Odległość pomiędzy wystawami

Jeśli  w  tym  samym  dniu  planowanych  jest  kilka  wystaw  (krajowych  lub 
międzynarodowych), ich miejsca muszą być od siebie oddalone o co najmniej  400 km 
mierzone drogą.

Pierwszeństwo w przyznaniu wystawy danej lokalizacji ma ta, która złoży prośbę jako 
pierwsza.

Ochronie    zgodnej  z  zasadą 400 km poddane są   tylko  wystawy,    które  przy 
rezerwacji podają dokładne miejsce, datę, i kod pocztowy. 

Te wystawy, które w trakcie pierwszej rezerwacji nie podały ustalonego miejsca, lub 
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podały  ustalone  miejsce  bez  kodu  pocztowego,  nie  zostaną  zaakceptowane,  jeśli 
później podane miejsce / kod pocztowy będzie w odległości mniejszej niż 400 km od 
już zarezerwowanych miejsc.

Wystawy  kotów  zorganizowane w tym  samym dniu w miejscach oddalonych od 
siebie  mniej  niż  400  km  mogą  się  odbyć  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  od 
odpowiedniego  Członka  FIFe.  Pisemne  zgody  klubów  muszą  być  przesłane  do 
Sekretariatu FIFe nie później niż dwa miesiące przed datą wystawy.

1.5  Dzikie koty, Munchkin i Szkocki Fold

Zabrania się wystawiać, promować lub reklamować:
 jakikolwiek  typ  „dzikiego”  kota  lub  jakiejkolwiek  rasy  opartej  na  „dzikich” 

kotach (patrz Regulamin Ogólny FIFe, artykuł 13.1)
 koty  cierpiące  na  (pseudo-)achondroplazję  (takie  jak  Munchkin)  lub 

osteochondrodysplazję  (takie  jak  Szkocki  fold),  lub  z  takimi  kotami  wśród 
przodków

1.6  Wystawa międzynarodowa

W celu uzyskania prawa do zorganizowania wystawy międzynarodowej, na której koty 
będą mogły zdobywać certyfikaty CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS i 
CAPS, organizatorzy muszą spełnić wszystkie wymagania niniejszego regulaminu.

1.7  Rozeta FIFe

Na każdej wystawie międzynarodowej przyznana będzie rozeta FIFe.

1.8   Warunki zorganizowania wystawy międzynarodowej

Wystawy,  które  mają mieć  status  międzynarodowych,  muszą  spełniać  następujące 
warunki:

a.  Na  wystawie  obecny  jest  jeden  lub  więcej  sędziów  międzynarodowych,  i 
przynajmniej jeden z nich pochodzi z innego kraju

b.  Na wystawie obecny jest lekarz weterynarii, sprawdzający koty przy wejściu,  i jest 
on obecny przez cały czas wystawy.

   Na wystawach dwudniowych, z dwoma certyfikatami, organizowanymi przez ten 
sam  klub,  organizator  może  zdecydować,  że  koty  wystawiane  w  oba  dni 
przechodzą kontrolę weterynaryjną jedynie pierwszego dnia wystawy.

c.  Koty biorące udział w wystawie muszą być zaszczepione przez weterynarza zgodnie 
z  krajowymi  przepisami  organizatora  wystawy  przeciwko  kociej  panleukopenii, 
kociej  kaliciwirozie  i  kociej  herpeswirozie,  i  muszą  zawsze mieć  wymagane 
szczepienia i/lub szczepienia przypominające, wykonane nie wcześniej niż 15 dni 
przed wystawą.
Okres ważności danego szczepienia potwierdzony jest przez weterynarza w 
paszporcie kota, lub na specjalnym certyfikacie.
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Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi być wykonywanie zgodnie z krajowymi 
przepisami.

d.   Wskazane jest, aby sędziowie, uczniowie sędziowscy i stewardzi zaszczepieni
      byli przeciwko tężcowi zgodnie z zaleceniami medycznymi.

e.   Na  wystawie  musi być obecne co najmniej 150 kotów, z których co najmniej      
80% musi być kotami rodowodowymi, muszą być zgłoszone w jednej z klas 1-12 
lub 14, i muszą być umieszczone w katalogu. Jeśli na 7 dni przed wystawą te  
ilości  nie  zostaną   osiągnięte,  Członek  FIFe   określi  status  wystawy  jako  
„krajowa”, dla której wymagane jest  minimum 80 kotów.

f.  W krajach rozwijających się, lub w szczególnych przypadkach, członkowie mogą 
poprosić o zgodę Zarząd FIFe na zorganizowanie wystawy z udziałem mniejszej 
ilości  kotów niż 150, przy minimalnej ilości 100 kotów. Pisemna zgoda zostanie 
udzielona przez Zarząd FIFe po rozpatrzeniu i ocenie podanych przyczyn.

g.   Minimalna  ilość  kotów  wymagana  w  pewnych  krajach  (patrz  Dodatek  1), 
zredukowana została do 100 kotów, z których co najmniej 80% musi być kotami 
rodowodowymi,  zgłoszonymi  w jednaj  z  klas  1-12  lub  14, i  umieszczonymi  w 
katalogu. 

h. Oficjalne dokumenty, zaproszenia na wystawę, katalogi wystaw, raporty sędziowskie 
i  dyplomy,  noszące  logo  FIFe,  powinny  być  drukowane  w  alfabecie  łacińskim 
(zachodnim), a dodatkowo – jeśli to konieczne – w alfabecie danego kraju. (patrz 
artykuł 13.4 Regulaminu Ogólnego FIFe).

i. Gdy używane są kody ISO dla nazwy kraju, będą one zgodne z nazwami zgodnymi 
z  międzynarodowym  zestawem  kodów  ISO  3166-1  alpha-2.  (patrz  Regulamin 
Ogólny FIFe, Dodatek 2)

1.9   Warunki zorganizowania wystawy krajowej

W przypadku organizowania wystawy krajowej, zastosowanie mają następujące 
artykuły rozdziału 1:

 artykuły 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5
 artykuł 1.6 poprzez:

- zastąpienie słowa „międzynarodowa” przez „krajowa”
- usunięcie CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB i CAPIB

 artykuł 1.8 poprzez: 
 zastąpienie tekstu w podpunkcie 1.8.e przez: Na  wystawie  musi być 

obecne przynajmniej 80 kotów, z których co najmniej 80% musi być 
kotami rodowodowymi, muszą być zgłoszone do rywalizacji i umieszczone 
w katalogu

 usunięcie tekstu z punktu 1.8.g

1.10   Odpowiedzialność i obowiązki organizatora
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Organizator musi:

a.   Zaprosić uznanych sędziów (patrz artykuł 6.1).

b.   Zapewnić sędziom i obsłudze wystawy ochronę ubezpieczeniową.
     
     Kluby, które nie mogą ubezpieczyć zagranicznych sędziów, uczniów sędziowskich 

i  stewardów na czas uczestnictwa w wystawie muszą powiadomić ich o tym z 
wyprzedzeniem, tak,  żeby mogli  oni  ubezpieczyć się sami w swoim rodzimym 
kraju.

c.   Opublikować program wystawy, w którym określi:
 datę wystawy
 miejsce i dokładny adres hali wystawowej
 datę zamknięcia zgłoszeń
 wysokość opłaty wystawowej
 nazwiska sędziów oceniających na danej wystawie, łącznie z kodami ISO ich 

krajów zamieszkania – a nie członkowstwa - i kategorie, do sędziowania 
których mają kwalifikacje

 listę hoteli, w których akceptowane są koty, aby umożliwić wystawcom 
poczynienie rezerwacji

 wymagania dotyczące zdrowia i krajowych wymagań przy przekraczaniu 
granicy

 godziny rozpoczęcia i zakończenia wystawy
 numer konta (bankowego lub innego), na który należy wpłacić opłatę 

wystawową

d.      Organizator wystawy ma obowiązek przechowywania przez co najmniej 3 lata 
następujących dokumentów:
 wszystkie kopie dokumentów sędziowskich
 oryginalne listy każdego sędziego określające koty nominowane do BIS
 kopie list określające koty nominowane do Best in Show
 katalog wystawy
 listy wyników uzyskanych przez koty i wszystkich kotów nieobecnych. 

e.    Organizatorzy  wystawy zobowiązani  są  do  dostarczenia  sędziom wszystkich  
niezbędnych  dokumentów  przed  rozpoczęciem  sędziowania,  łącznie  z  jak  
najszybszym dostarczeniem listy kotów nieobecnych.

f.      W ringu sędziowskim, przy stoliku sędziowskim, muszą znajdować się klatki, dla  
minimum 4 kotów.

g.  Klatki sędziowskie muszą być zaopatrzone były w ścianki oddzielające.

h.    Co najmniej 14 dni przed wystawą, organizator zobowiązany jest wysłać    
sędziom zaproszonym na daną wystawę nazwę i adres hotelu. Sędziowie muszą 
być również poinformowani, jak zostaną przetransportowani do hotelu.

i.      Przesłać całą korespondencję odnosącą się do zaproszeń (patrz rozdział 1.10.a), 
oraz hoteli i przejazdów (patrz rozdział 1.10.h) do sędziów, na ich skrzynki 
mailowe, które znajdują się na oficjalnej liście sędziów FIFe.
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1.11   Definicje typó w wystaw.

W przypadku organizowania wystaw (krajowych bądź międzynarodowych), 
Członkowie FIFe muszą trzymać się następjących typów wystaw: 

a. Jedna 1 dniowa, 1 certyfikatowa wystawa
b. Jedna 2 dniowa, 1 certyfikatowa wystawa (zawsze do zastosowania dla  
    wystaw wymienionych w artykule 2)
c. Dwie 1 dniowe, 1 certyfikatowe wystawy (z różnymi kategoriami albo  
    różnymi rasami w dwa dni)
d. Dwie 1 dniowe, 2 certyfikatowe wystawy
e. Jedna 1 dniowa, 2 certyfikatowa wystawa
f.  Dwie 1 dniowe, 2 certyfikatowe wystawy (z różnymi kategoriami lub różnymi  
    rasami w oba dni).

Z wyjątkiem wystaw wymienionych w Artykule 2, wystawy mogą być organizowane  
dla  wszystkich,  bądź  dla  ograniczonej  liczby  kategorii  lub  ras.  Mogą  one  być  
rozciagnięte na dwa kolejne dni, jeśli podzielone są względem kategorii lub ras.

Typ wystawy będzie  pokazany dla  wszystkich  wystaw umieszczonych na oficjalnej  
liście  wystaw na  stronie  FIFe.  Tam,  gdzie  ma to  zastosowanie,  zaznaczone  będą  
ograniczenia kategorii lub ras.

Nie wolno organizować żadnych kombinacji wyżej wymienionych typów wystaw, które  
umożliwiałyby  kotom  uzyskanie  więcej  niż  dwóch  certyfikatów  w  ciągu  dwóch  
następujących po sobie dni. 

Sędziowie mogą brać udział tylko w jednej wystawie w ciągu dnia.

1.12   Regulowanie opłat wystawowych.

Opłata  za  zgłoszenie  na  wystawę  musi  być   dokonana  zgodnie  z  instrukcjami 
podanymi przez klub organizujący wystawę.

Gwarancja opłaty za zgłoszenie na wystawę dotyczy jedynie tych wystawców, których 
zgłoszenia  zostały  potwierdzone  przez  Członka  FIFe  lub  klub,  do  którego  należy 
zgłaszający kota.

1.13   Wystawy zagraniczne.

Zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu 
organizującego wystawę.
Podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:

 zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami 
klubu organizującego wystawę

 kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź 
zrzeszonego w nim klubu, w którym jest członkiem indywidualnym, zgodnie z 
instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 w przypadku używania elektronicznego „online” narzędzia do zgłaszania kotów:
 właściciel kota poswiadcza, że wprowadzone przez niego dane są zgodne z  

prawdą  i  poprawne,  i  potwierdza,  że  będzie  respektował  regulamin  
wystawowy FIFe
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 klub  organizujący  wystawę  może  wymagać  od  właściciela  kota  podania  
adresu  mailowego  Członka  FIFe,  w  którym  jest  zrzeszony,  w  celu  
potwierdzenia zgłoszenia. 

1.14   Katalog

Logo FIFe i logo Członka FIFe organizującego wystawę muszą być wydrukowane na 
okładce katalogu.

Katalog musi zawierać przynajmniej następujące dane każdego wystawianego kota:

- numer katalogowy
- imię i tytuł/tytuły wystawianego kota
- oznaczenie rasy i koloru (kod EMS)
- numer grupy (tylko w odniesieniu do ras, które oceniane są w grupach)
- data urodzenia
- płeć
- klasa, w jakiej oceniany będzie kot
- imiona i kody EMS rodziców wystawianego kota (nie odnosi się do    kotów 

domowych)
- imię i nazwisko hodowcy (nie odnosi się do  kotów domowych)
- imię i nazwisko właściciela

Katalog musi także zawierać:
 listę sędziów oceniających na danej wystawie, łącznie z kodami ISO ich krajów 

zamieszkania – a nie członkowstwa -  i kategorii, do sędziowania których są 
uprawnieni

 listę właścicieli wszystkich wystawianych kotów, zawierającą co najmniej:
 imię i nazwisko właściciela
 kod w systemie ISO określający kraj pochodzenia właściciela
 nazwę organizacji lub klubu, do którego należy właściciel 
 numery katalogowe wystawianych przez niego kotów

Dla wystaw, na których koty mogą uzyskać certyfikaty w kilka dni  lub 2 certyfikaty 
tego samego dnia, można opublikować wspólny katalog, pod warunkiem, że będzie w 
nim dokładnie określone, na której wystawie dane koty będą rywalizować.

1.15   Koty znajdujące się w katalogu

a. Wszystkie  koty  ujęte  w  katalogu  podlegają  opłacie  wystawowej,  nawet  w  
przypadku absencji. Jeśli wystawca nie może pojawić się na wystawie z powodu 
nieprzewidzianych okoliczności przed datą zamknięcia zgłoszeń (decydująca jest 
data pieczątki pocztowej), zobowiązany jest powiadomić o tym organizatora na 
piśmie.

b. Udział w wystawie mogą brać jedynie koty umieszczone w katalogu.

c. Nie  wolno  usuwać  kotów  z  hali  wystawowej  przed  końcem  wystawy  bez  
specjalnego pozwolenia organizatora.
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1.16   Wysłanie katalogu do Sekretariatu FIFe

Katalog wystawowy i wyniki wystawy muszą być dostępne w okresie 3 lat od danej 
wystawy  w  przypadku  zażądania  ich  przez  Sekretariat  FIFe.  Lista  musi  zawierać 
wszystkie rezultaty, łącznie z Best In Variety, nominacjami do Best In Show, wynikami 
Best In Show i listą nieobecnych kotów.

1.17   Odpowiedzialność klubu organizującego wystawę w odniesieniu do  
 wystawców i zwiedzających.

Klub organizujący wystawę odpowiedzialny jest za:

a.      wysłanie potwierdzenia przyjęcia na wystawę 

Potwierdzenie dla wystawców zagranicznych musi być wysłane na co najmniej 
dwa tygodnie przed wystawą. 

Wyjątki: zdarzenia nieprzewidziane. 

b.      ustalenie opłaty wystawowej dla każdej organizowanej przez siebie wystawy

c.      sprawowanie kontroli nad wszelkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z 
    wystawą, oraz nad jej bezpieczeństwem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące sprawy:

-   zabrania się ustawiania klatek jedna na drugiej
-   klatki muszą być odpowiednich rozmiarów (minimum 50 x 50 x 50 cm na 
    kota), aby zapewnić wygodę wystawianemu kotu
-   jeden kot przypada na jedną klatkę, maksimum 3 koty mogę znaleźć się w 
    klatce podwójnej (wyjątek stanowią mioty)
-   należy zapewnić przestrzeń co najmniej 1,25 m dla zwiedzających pomiędzy 
    rzędami klatek

d.      wysłanie przez organizatora wystawy do Krajowej Federacji katalogu wraz ze 
    wszystkimi rezultatami w ciągu 40 dni od daty wystawy

e.      dopilnowanie właściwej klasyfikacji wiekowej:
-   w przypadku wystawy  jednodniowej decydująca jest data wystawy
-   w przypadku wystawy rozciągniętej na więcej niż jeden dzień przez podział 
     na kategorie: decydujący jest dzień, w którym oceniana jest dana kategoria
 w przypadku wystawy innego typu, odbywającej się w ciągu więcej niż 1 

dnia pierwszy dzień wystawy jest decydujący

i Winner Shows ner 
2. Wystawa Światowa i Winner Shows

Każdego roku odbywać się będzie Światowa Wystawa FIFe, przeprowadzana zgodnie z 
następującymi zasadami.
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2.1  Podanie o organizację Wystawy Światowej

Krajowy Członek FIFe zainteresowany organizacją Wystawy Światowej wnosi podanie 
do Zarządu FIFe. Zarząd FIFe decyduje, gdzie odbędzie się Wystawa Światowa. Dopóki 
dostępne są nierozpatrzone podania, Wystawa Światowa nie zostanie przyznana po 
raz kolejny temu samemu Członkowi FIFe. 

2.2  Data Wystawy Światowej

Wystawa Światowa odbywać się będzie zawsze w ostatni weekend października, i musi 
zostać wyraźnie ujęta w kalendarzu wystawowym FIFe.

2.3  Kwalifikacje do Wystawy Światowej

W Wystawie Światowej mogą brać udział tylko koty ras w pełni uznanych, oraz koty 
domowe, należące do indywidualnych członków FIFe.

Udział w Wystawie Światowej możliwy jest tylko dla kotów, które: 

1. uzyskały  następujące kwalifikacje w ciągu trzynastu miesięcy poprzedzających 
wystawę:

a. Kocięta (klasa 12):
- Best In Variety

lub: - nominacja do Best In Show
lub: - 3 x Excellent 1.

Dodatek dla klasy 12 
Kocięta w przedziale wiekowym 4-7 miesięcy mogą uczestniczyć w WŚ w klasie 
12, jeśli uzyskały co najmniej jedną ocenę Excellent 1. Wyjątek ten dotyczy 
jedynie klasy 12.

b. Młodzież (klasa 11):
- Best In Variety

lub: - nominacja do Best In Show
lub: - 3 x Excellent 1.

c. Koty dorosłe (klasy 1-10)
- Best In Variety

lub: - nominacja do Best In Show
lub: - każdy dorosły kot, który w okresie 13 miesięcy poprzedzających 

Wystawę Światową spełniał kwalifikacje wymagane dla kociąt (klasa 12) 
lub młodzieży (klasa 11).

d. Koty domowe (klasa 14)
 nominacja do Best In Show w klasie kotów domowych

Kwalifikacje  do  Wystawy  Światowej  są  sprawdzane  i  potwierdzane  przez  Krajową 
Federację lub Klub, do którego należy dany wystawca.
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2.4   Tytuł World Winner

Każdy  kot  wygrywający  Best  In  Show  otrzyma  tytuł  Word  Winner  (WW),  ze 
wskazaniem  roku,  w  którym  go  uzyskał.  Zwycięskie  koty  będą  miały  tytuł  WW 
zapisany  w  rodowodzie,  w  taki  sam sposób,  jak  inne  oficjalne  tytuły  FIFe  (patrz 
artykuł 4.1.1).

2.5   Ograniczenia dla wystaw w terminie Wystawy Światowej.

Żadna inna wystawa nie odbędzie się w terminie, w którym przeprowadzona będzie 
Wystawa Światowa. 

2.6   Wystawy Winner Show

1. Członkowie  FIFe  z  krajów  wymienionych  w  §2.6.6  mogą  raz  do  roku  
zorganizować wystawę rangi Winner Show. Zdecydują oni, który Członek FIFe z 
danej grupy (składającej się z co najmniej  3 różnych członków) organizuje  
Winner Show w danym roku.

2. Wystawy Winner Show organizowane będą w okresie od lutego do czerwca  
włącznie, i muszą być wyraźnie zaznaczone w kalendarzu wystaw FIFe na dwa 
lata przed ich datą.

3. Nie zezwala się na przeprowadzanie żadnych innych wystaw w żadnym z krajów 
należących do danej grupy w weekend, w którym przypada wystawa Winner  
Show.

4. Kwalifikacje  do  wystaw Winner  Show są  takie  same,  jak  do  World  Show:  
zastosowanie ma § 2.3.

5. Każdy kot wygrywający Best in Show otrzyma odpowiedni tytuł Winner.
Zwycięskie koty będą miały tytuł zarejstrowany w swoich rodowodach w taki  
sam sposób, jak inne tytuły FIFe (patrz rozdział 4.1.1).

6. Oficjalne wystawy typu Winner Show:
 
  Nazwa wystawy  Organizujące kraje członkowskie FIFe

American Winner Show Argentyna, Brazylia, Meksyk

Baltic Winner Show Estonia, Litwa, Łotwa

Mediterranean Winner Show Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, 
Portugalia, Słowenia, Włochy

North Sea Winner Show Belgia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania

Scandinavian Winner Show Finlandia, Norwegia, Szwecja

7. Członkowie FIFe mogą zaproponować dodatki (nową grupę Członków FIFe i ich 
wystawę  Winner  Show),  i/lub  modyfikacje  (na  przykład  dołączenie  do  lub  
opuszczenie grupy, bądź zmiana grupy) do listy w § 2.6.6. Członkowie FIFe  
mogą należeć do tylko jednej grupy z umieszczonych w § 2.6.6.
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2.7 Uczestnictwo sędziów w panelu Best in Show

Członkowie  FIFe  prowadzący  wystawę  jak  to  nakreślono  w  tym  rozdziale,  mają 
zapewnić, aby:

 wszyscy sędziowie oceniający w danej kategorii wzięli udział w panelu Best in 
Show tej kategorii

 jeśli  to  konieczne,  sędzia-arbiter  (patrz  artykuł  4.9.7)  będzie  dostępny,  i 
ogłoszone będzie jego uczestnictwo w panelu Best in Show w celu uniknięcia 
podejmowania decyzji poprzez losowanie

Wyjątki: okoliczności poza kontrolą.

2.8 Best in Show kotów domowych

Na wystawach organizowanych zgodnie z tym rozdziałem, koty domowe zdobywają 
tytuły:

 Best in Show kot domowy krótkowłosy
 Best in Show kot domowy długowłosy 

2.9 Certyfikaty

Na  wystawach  zorganizowanych  zgodnie  z  przepisami  tego  rozdziału,  certyfikaty 
uznawane są  zawsze  jako  uzyskane  w jakimkolwiek obcym kraju.  To  oznacza,  że 
żadnemu  kotu  nie  można  zabronić  występu  w  takiej  wystawie  z  powodu  liczby 
certyfikatów, jak to opisano w § 4.7.

3.  Przyjmowanie na wystawę

3.1  Rejestracja w księgach rodowodowych LO lub RIEX

Wszystkie koty zgłoszone na wystawę muszą być zarejestrowane albo w Księgach 
Rodowodowych Członka FIFe, do którego należy właściciel, z wyjątkiem kotów:

 domowych
 kotów zgłoszonych przez wystawców zgodnie z zasadami artykułu 8.2.2

Następujące  koty  mogą  jeszcze  nie  być  jeszcze  zarejestrowane  w  Księgach 
Rodowodowych, ale proces rejestracji musi być w toku:

 kocięta (4-7 miesięcy)
 koty zaimportowane z innej organizacji, zgłoszone na wystawę w klasach 9-13.

3.2   Mikrochipy

Rekomenduje  się,  aby  wsedzie,  gdzie  to  mozliwe,  w  celu  identyfikacji  kotów 
wystawowych i hodowlanych wykorzystywane były mikrochipy.

3.3. Minimalny wiek

Minimalny wiek wystawianego kota to 4 (cztery) miesiące w dniu wystawy. Zasada ta 
odnosi  się  do  wystaw  krajowych  i  międzynarodowych,  seminariów,  oraz  pokazów 
hodowlanych i promujących rasę.
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3.4  Przyjmowanie na wystawę.

Koty muszą mieć przycięte pazury przed przybyciem na wystawę.

Nie są przyjmowane na wystawę:
-   karmiące matki
 kotki w ciąży
 koty karłowate
 koty z amputowanymi pazurami
 koty ze zniekształconymi stopami lub całymi łapami (na przykład poli- lub 

oligodaktylizm)
 koty ślepe
 koty głuche
 koty z przyciętymi ogonami
 koty ze skróconymi (przyciętymi) uszami
 niekastrowane koty domowe w wieku 10 miesięcy lub starsze
 koty wytatuowane, z wyjątkiem posiadania tatuażu z kodem identyfikującym 

jako formą rejestracji (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji FIFe, artykuł 
3.4)

Inne koty należące do tego samego wystawcy mpgą być przyjęte na wystawę, z 
uwzględnieniem § 3.8

3.5  Koty białe

Białe koty muszą mieć certyfikat, potwierdzający, że nie są głuche.

3.6  Rywalizacja zgodnie z fenotypem

Kot bierze udział w wystawie zgodnie ze swoim wyglądem (fenotypem)

Jeśli fenotyp kota jest inny niż jego znany genotyp, zarówno fenotyp, jak i genotyp 
muszą być odnotowane w rodowodzie. Fenotyp musi być oznaczony zgodnie z kodem 
EMS, i musi być zapisany w nawiasach.

3.7  Zamykanie klatek na klucz

Zabrania  się  –  pod karą  wykluczenia  z  wystawy – zamykać  klatki  z  użyciem 
kłódek, jak również zmieniać kotom klatki przed ukończeniem sędziowania.

3.8   Objawy choroby podczas kontroli wterynaryjnej, lub na wystawie

Jeśli w trakcie przyjmowania na wystawę, bądź w trakcie wystawy, odpowiedzialny za 
nią  lekarz  weterynarii  stwierdzi  u  któregoś  kota  objawy  chorobowe  (na  przykład 
wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej czy pasożytniczej), takiemu kotu, razem z innymi 
kotami należącymi do danego wystawcy,  należy odmówić przyjęcia na wystawę, w 
związku z czym muszą one zostać natychmiast usunięte z hali wystawowej.

3.9   Wady prowadzące do dyskwalifikacji

Przesunięte do Tabeli wad w Dodatkach

FIFe                                                    15                                                01.01.17



Federation Internationale Feline – FIFe:   Regulamin Wystawowy, 01.01.2017

3.10  Wady ogólne we wszystkich rasach

Przesunięte do Tabeli wad w Dodatkach

4.   Tytuły wystawowe i certyfikaty

4.1  Tytuły wystawowe i certyfikaty

4.1.1  Tytuły wystawowe i odpowiadające im skróty

Tytuł wystawowy Skrót 
tytułu

Artykuł Ważność Uwagi

Tytuły wystawowe z grupy Champion

Champion CH 4.2

Te tytuły 
umieszczane są 
przed pełnym 
imieniem kota

Premier PR 4.2

International Champion IC 4.3

International Premier IP 4.3

Grand International Champion GIC 4.4

Grand International Premier GIP 4.4

European Champion EC - do 31.12.2008

European Premier EP - do 31.12.2008

FIFe American Champion FAC - do 31.12.2008

FIFe American Premier FAP - do 31.12.2008

Supreme Champion SC 4.5 od 01.01.2009

Supreme Premier SP 4.5 od 01.01.2009

Tytuły wystawowe z grupy Winner

Junior Winner JW 4.15 Ten tytuł umieszczany jest po 
pełnym imieniu kota

National Winner Winner NW 4.17 Od 01.01.11

Te tytuły umieszczone są 
przed pełnym imieniem 

kota i przed innymi 
możliwymi tytułami klasy 

Champion lub Premier

American Winner AW 2.6.5 Od 01.01.16

Baltic Winner BW 2.6.5 Od 01.01.16

Mediterranean Winner MW 2.6.5 Od 01.01.16

North Sea Winner NSW 2.6.5 Od 01.01.16

Scandinavian Winner SW 2.6.5

World Winner WW 2.4
Ten tytuł + rok umieszczony jest 

przed pełnym imieniem kota i 
przed innymi możliwymi tytułami 

klasy Champion lub Premier
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Tytuły wystawowe z grupy Merit

Dstinguished Merit DM 4.13

Distinguished Show Merit DSM 4.14

Distinguished Variety Merit DVM 4.16

Dla  ras  wstępnie  uznanych  skróty  przeznaczone  dla  tytułów  Champion,  Premier, 
International  Champion,  International  Premier,  poprzedzone  będą  literą  „P”, 
wskazującą na tytuł wstępnie uznany (tzn. PCH, PPR, PIC, PIP).

Wszystkie tytuły FIFe są:
- dostępne jedynie dla kotów zarejestrowanych w FIFe (w tym kotów 

domowych), będących w posiadaniu indywidualnych członków 
Członka FIFe.

- pokazane jedynie w postaci skrótów, z wyjątkiem tytułu WW.

4.1.2  Certyfikaty i odpowiadające im skróty

Nazwa certyfikatu Skrót 

Certificat d'Aptitude au Championnat  de Beauté CAC

Certificat d'Aptitude au Premium de Beauté CAP

Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté CACIB

Certificat d'Aptitude au Premium International de Beauté CAPIB

Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International de Beauté CAGCIB

Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beauté CAGPIB

Certificat d'Aptitude au Championnat Suprême de Beauté CACS

Certificat d'Aptitude au Premium Suprême de Beauté CAPS

4.2 Uzyskanie tytułu Champion lub Premier

Przy założeniu, że wystawiany kot uzyskał  minimalną liczbę wymaganych punktów 
(patrz artykuł 6.9):

-   kot uzyskuje certyfikat CAC w klasie „Otwartej”
-   kot uzyskuje certyfikat CAP w klasie „Kastratów”.

Aby uzyskać tytuł Champion lub Premier, kot musi uzyskać:
-   3 (trzy) certyfikaty CAC, bądź odpowiadające mu CAP
-   od 3 (trzech) różnych sędziów
-   podczas 3 (trzech) krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe

4.3 Uzyskanie tytułu  International Champion lub International Premier

Przy założeniu, że wystawiany kot uzyskał  minimalną liczbę wymaganych punktów 
(patrz artykuł 6.9):

-   kot uzyskuje certyfikat CACIB w klasie „Champion”
-   kot uzyskuje certyfikat CAPIB w klasie „Premier”
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Aby uzyskać tytuł  International Champion lub  International Premier, kot musi 
uzyskać:

-   3 (trzy) certyfikaty CACIB, bądź odpowiadające mu CAPIB
-   od 3 (trzech) różnych sędziów
-   w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
-   podczas 3 (trzech) międzynarodowych wystaw FIFe

W tym samym kraju  można uzyskać  maksymalnie  2  (dwa)  certyfikaty  CACIB lud 
odpowiadające im CAPIB. 

Wyjątek  stanowią  członkowie  indywidualni  zamieszkujcy  kraje  wymienione  w 
Dodatkach 2, 3 i 4.

4.4 Uzyskanie tytułu Grand International Champion lub Grand International 
Premier

Przy założeniu, że wystawiany kot uzyskał  minimalną liczbę wymaganych punktów 
(patrz artykuł 6.9):

-   kot uzyskuje certyfikat CAGCIB w klasie „International Champion”
-   kot uzyskuje certyfikat CAGPIB w klasie „International Premier”

Aby  uzyskać  tytuł  Grand  International  Champion lub  Grand  International 
Premier, kot musi uzyskać:

-   6 (sześć) certyfikatów CAGCIB, bądź odpowiadające mu CAGPIB
-   od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów
-   w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach
-   podczas 6 (sześciu) międzynarodowych wystaw FIFe

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 (cztery) certyfikaty CAGCIB lub 
odpowiadające im CAGPIB. Wyjątek stanowią członkowie wymienieni w Dodatkach.

LUB,  jeśli  wymogi  wymienione w artykule  4.4 nie  zostały  spełnione po uzyskaniu  
orzez kota 6 (sześciu) certyfikatów CAGCIB/CAGPIB:

-   8 (osiem) certyfikatów CAGCIB, bądź odpowiadające mu CAGPIB
-   od co najmniej 4 (czterech) różnych sędziów
-   w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
-   podczas 8 (ośmiu) międzynarodowych wystaw FIFe

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów CAGCIB lud 
odpowiadających im CAGPIB. 

Wyjątek  stanowią  członkowie  indywidualni  zamieszkujcy  kraje  wymienione  w 
Dodatkach 2, 3 i 4.

4.5 Uzyskanie tytułu Supreme Champion lub Supreme Premier

Przy założeniu, że wystawiany kot uzyskał  minimalną liczbę wymaganych punktów 
(patrz artykuł 6.9):

-   kot uzyskuje certyfikat CACS w klasie „Grand International Champion”
-   kot uzyskuje certyfikat CAPS w klasie „Grand International Premier”
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Aby uzyskać tytuł Supreme Champion lub Supreme Premier, kot musi uzyskać:
-   9 (dziewięć) certyfikatów CACS, bądź odpowiadające mu CAPS
-   od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów
-   w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach
-   podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów CACS lub 
odpowiadających im CAPS. Wyjątek stanowią członkowie wymienieni w Dodatkach.

LUB,  jeśli  wymogi  wymienione w artykule  4.5 nie  zostały  spełnione po uzyskaniu  
orzez kota 9 (dziewięciu) certyfikatów CACS/CAPS:

-  11 (jedenaście) certyfikatów CACS, bądź odpowiadające mu CAPS
-  od co najmniej 6 (sześciu) różnych sędziów
-  w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
-  podczas 11 (jedenastu) międzynarodowych wystaw FIFe

W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) certyfikatów CACS lud 
odpowiadających im CAPS. 

Wyjątek  stanowią  członkowie  indywidualni  zamieszkujcy  kraje  wymienione  w 
Dodatkach 2, 3 i 4.

4.6  Zatwierdzanie tytułów

Certyfikaty  uznane  za  kwalifikujące  do  tytułów  Champion,  Premier,  International 
Champion, International Premier, Grand International Champion, Grand International 
Premier,  Supreme  Champion  i  Supreme  Premier  stają  się  ważne  dopiero  po 
zatwierdzeniu  przez  Federację  Krajową lub  Krajowy Klub,  do  którego  należy  dany 
wystawca.

W celu uzyskania tytułu,  właściciel  musi  zawiadomić o tym Sekretariat  Krajowego 
Członka  w  ciągu  miesiąca  od  uzyskania  ostatniego  certyfikatu  uprawniającego  do 
danego tytułu.

Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
FIFe, nie będą uznawane.

Wszystkie  certyfikaty  na  dany  tytuł  muszą  być  uzyskane  w  tej  samej  odmianie 
kolorystycznej (kod EMS) / grupie kolorystycznej.

Jeśli  zmiana  kodu  EMS  skutkuje  zmianą  odmiany  kolorystycznej   grupy 
kolorystycznej, wówczas:

-   już uzyskane tytuły muszą być zawsze zachowane (dla uznanych odmian)
-   wszystkie certyfikaty na następny tytuł muszą być uzyskane w nowej 
   odmianie / grupie koloystycznej.
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4.7  Przechodzenie do wyższej klasy 

Z chwilą, gdy wystawca uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, zgodnie 
z artykułami 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6, ma on obowiązek wystawić kota w odpowiednio 
wyższej klasie.

Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie 
może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. Dopóki nie 
spełni  wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu,  w tym samym kraju 
może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją. Wystawy opisane w § 2 (patrz 
artykuł 2.9) są wyłączone z tej zasady.

4.8 Best in Variety (BIV)

a.    Best in Variety przyznane zostanie przez sędziego wśród kotów z tej samej grupy 
kolorystycznej,  bez  względu  na  wiek  czy  płeć,  pod  warunkiem  obecności  
przynajmniej 3 kotów w tej samej grupie kolorystycznej.

b.    W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 
3 tytuły BIV (kocięta 4-7 miesięcy, juniorzy 7-10 miesięcy, i koty dorosłe), przy 
zastosowaniu reguły wymienionej powyżej. Patrz minimalne możliwości, str. 48.

c.   Kastraty  powyżej  10.  miesiąca  rywalizują  osobno  między  sobą  o  tytuł  BIV  
kastratów

d.    Aby otrzymać tytuł BIV, kot musi uzyskać co najmniej 95 punktów.

e.   Sędzia ma wolny wybór,   aby  zrezygnować z   przeprowadzenia  BIV,   jeśli  
wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji,  jednakże nie można  
odmówić  przeprowadzenia  BIV,  jeśli  kot  uzyskał  w  ocenie  w swojej  klasie   
konieczne 95 punktów.

4.9  Nominacja do Best in Show (NOM) i Best in Show (BIS)

4.9.1  Nominacja do Best in Show (NOM)

Każdy sędzia może nominować jednego z ocenianych przez siebie kotów w każdej 
sędziowanej kategorii (==>> str. 47):

-   dorosły kocur
-   dorosła kotka
-   dorosły kastrat
-   dorosła kastratka
-   młodzież 7-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
-   kocięta 4-7 miesięcy  (bez podziału ze względu na płeć)

Koty domowe mogą uzyskać maksymalnie 4 nominacje, których nie można rozdzielać 
ze względu na wiek:

-   krótkowłosy kocur
-   krótkowłosa kotka
-   długowłosy kocur
-   długowłosa kotka
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4.9.2  Warunki do Nominacji do Best in Show

Kot musi należeć do uznanej odmiany kolorystycznej w pełni uznanej rasy (nie ma 
zastosowania w przypadku kotów domowych).

Kot musi uzyskać co najmniej 97 punktów.

Kotu nie można odmówić nominacji, jeśli uzyskał wymagane 97 punktów w swojej 
klasie.

W przypadku uzyskania przez kota co najmniej 97 punktów, sędzia może nominować:
-   dorosłego kota do Best in Show Kotów Dorosłych, nawet jeśli został pokonany 
     w rywalizacji do BIV przez kociaka lub juniora
-   dorosłego kastrata do Best in Show kastratów, nawet jeśli został  pokonany w 
    konkurencji do BIV przez innego kastrata w tej samej grupie kolorystycznej, 
    ale odmiennej płci
 -   juniora  do  Best in  Show Junior, nawet,  jeśli  został  pokonany w  rywalizacji 
    do BIV przez dorosłego kota lub kociaka w tej samej grupie kolorystycznej.
-   kociaka do Best i Show Kociąt, nawet jeśli został on pokonany w rywalizacji 
     do  BIV przez dorosłego kota lub juniora w tej samej grupie kolorystycznej.

Gdy sędzia ukończy ocenianie i przyzna nominacje w jednej lub więcej kategoriach, 
nie wolno mu ponownie dokonywać oceny innych kotów tych kategorii, z wyjątkiem 
kotów  w  nieuznanych  odmianach  kolorystycznych  lub  kotów  należących  do  ras 
wstępnie uznanych bądź ras nieuznanych.

Sędziowie w okresie próbnym mogą przydzielić własne nominacje ocenianym kotom.

4.9.3  Best in Show (BIS)

W celu sprawdzenia kategorii na wystawach ==>> patrz strona 47.

Koty w Best in Show mogą być wybrane spośród kotów:
-   wszystkich: kategorii 1, 2, 3, i 4 razem.
-   osobno: kategorie 1, 2, 3, i 4.
-   połączone: kategorie 1 i 2 razem, i/lub kategorie 3 i 4 razem

Gdy w BIS występują koty wszystkich kategorii, wśród sędziów musi znaleźć się co 
najmniej jeden sędzia uprawniony do oceniania wszystkich kategorii.

Jeśli  BIS  odbywa  się  oddzielnie  dla  poszczególnych  kategorii,  sędziują  go 
międzynarodowi sędziowie uprawnieni do oceniania danych dwóch kategorii.

Jeśli BIS jest mieszany, w panelu musi znaleźć się co najmniej jeden Międzynarodowy 
Sędzia uprawniony do sędziowania dwóch danych kategorii.

W każdej kategorii można przydzielić sześć (6) tytułów Best in Show dla:
-  dorosłego kocura
-  dorosłej kotki 
-  dorosłego kastrata
-  dorosłej kastratki
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-  juniora 7-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
-  kociaka 4-7 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)

Decyzją organizatora:
-  kocur z tytułem Best in Show i kotka z tytułem Best in Show mogą    
   rywalizować między sobą o tytuły Best in Show i Best in Show Opposite    
   Sex (BOS)
-  kastrat z tytułem Best in Show i kastratka z tytułem Best in Show mogą  
  rywalizować między sobą o tytuły Best in Show i Best in Show Opposite    
   Sex (BOS)

Koty domowe mogą uzyskać maksymalnie dwa (2) tytuły Best in Show:
-  Best in Show kotów krótkowłosych i Best in Show kotów długowłosych, lub:
-  Best in Show kotka domowa i Best in Show kocur domowy, lub:
-  Best in Show kotów domowych.

4.9.4 Breed Best in Show

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 w 
katalogu danej rasy (opisanej kodem EMS). Rasy siostrzane (==>> Regulamin 
Hodowli i Rejestracji FIFe, § 6.1) mogą być wliczone w tę liczbę w zależności od 
decyzji organizatora. 

2. Inne rasy danej kategorii umieszczone w katalogu w klasach 1- 12 muszą liczyć 
w sumie również co najmniej 50 kotów.

3. Rasy, które mają swój „Breed BIS” nie rywalizują już w Best in Show swojej  
kategorii. Sędziowie mogą nominować sześć (6) kotów do panelu Breed BIS i 
sześć (6) do panelu Best in Show w pozostałych rasach danej kategorii (patrz 
artykuł 4.9.1).

4. Tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej „Breed BIS” mają pełną  
wartość jako tytuły FIFe potrzebne do DSM czy JW.

5. Takie  „Breed  BIS”  ograniczone  są  do  jednego  na  dzień,  bez  względu  na  
kategorię.

6. Liczba 50 kotów to limit najniższy; Członkowie FIFe mogą podnosić minimalną 
ilość kotów do przeprowadzenie „Breed BIS” w swoich krajach lub na swoich  
wystawach do większej liczby.

7. Nie  ma  obowiązku  przeprowadzania  „Breed  BIS”,  ani  nie  można  go  
automatycznie  oczekiwać;  zależy  to  od  decyzji  konkretnego  organizatora  
wystawy lub Członka FIFe.

8. USUNIĘTO. 

9. „Breed BIS” może być specjalnie oznaczony na oficjalnej liście wystaw FIFe na 
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stronie FIFe, przy zachowaniu formatu daty DD/MM/YYYY Breed BIS: XXX, gdzie 
XXX zastępuje kod EMS odpowiedniej rasy. Z wyjątkiem wystaw jednodniowych, 
należy również wskazać datę, na przykład 01/01/2012 Breed BIS: BSH.

10. „Breed BIS” nie będzie mógł się odbywać na wystawach opisanych w rozdziale 
2.

4.9.5  Best in Show na wystawach jednej ra sy
4.9.5 Best in Show na wystawach jednej rasy

Wystawy jednej rasy to wystawy, na której  pokazywane są koty tylko jednej rasy 
(zdefiniowanej za pomocą kodu EMS).  W gestii organizatora leży zezwolenie na udział 
w wystawie rasy siostrzanej (patrz Regulamin Hodowlany, artykuł 6.1).

Na wystawie jednej rasy każdy sędzia może nominować 8 kotów:
-   dorosły kocur
-   dorosła kotka
-   dorosły kastrat
-   dorosła kastratka
-   młodzież kocur 7-10 miesięcy 
-   młodzież kotka 7-10 miesięcy
-   kocię płci męskiej 4-7 miesięcy
-   kocię płci żeńskiej 4-7 miesięcy

Na wystawie jednej rasy można przydzielić osiem (8) następujących tytułów BIS:
-   dorosły kocur
-   dorosła kotka
-   dorosły kastrat
-   dorosła kastratka
-   młodzież kocur 7-10 miesięcy 
-   młodzież kotka 7-10 miesięcy
-   kocię płci męskiej 4-7 miesięcy
-   kocię płci żeńskiej 4-7 miesięcy

Uwaga: ten artykuł ma zastosowanie jedynie dla Best in Show w przypadku wystaw 
jednej rasy, i nie należy go mylić lub łączyć z Breed Best in Show opisanym w artykule 
4.9.4.

4.9.6  Warunki do przeprowadzenia Best in Show

Organizator  wystawy  musi  dostarczyć  każdemu sędziemu  listę  zawierającą  numer 
katalogowy,  płeć,  datę  urodzenia  (lub  wiek) i  kod  EMS  nominowanych  kotów, 
prezentowanych w Best in Show.

Sędziowie uczniowscy i sędziowie w okresie próbnym muszą być obecni w Best in 
Show.

Koty w BIS muszą być prezentowane:
 przez stewardów
 z numerami katalogowymi i kodami EMS
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Koty są oglądane i oceniane przez każdego członka komisji sędziowskiej Best in Show; 
ogląd ten dokonywany jest przy publiczności.

4.9.5  Głosowanie w czasie Best in Show

Głosowanie w trakcie Best in Show musi być jawne, a liczba głosów uzyskana przez 
nominowanego  kota  musi  być  pokazana  przez  sędziów  lub  ogłoszona  przez 
organizatorów.

Sędzia nie może się wstrzymywać od głosowania podczas Best in Show, z wyjątkiem 
sytuacji, w której nie jest on uprawniony do sędziowania wszystkich prezentowanych 
w BIS ras: w takim przypadku sędzia musi wstrzymać się od głosowania.

Głos oddany przez ucznia sędziowskiego nigdy nie wlicza się do wyniku głosowania. 

Podobnie  ma  się  sprawa  w przypadku  sędziego  w  okresie  próbnym,  z  wyjątkiem 
sędziego,  który  jest  już  międzynarodowym  sędzią  w  innej  kategorii:  po 
zaakceptowaniu stażu przez sędziego nadzorującego, głos ma pełną ważność.

Kot z największą ilością głosów uzyskuje tytuł Best in Show.

W  każdym przypadku  równego  rozłożenia  głosów,  decyzję  należy  podjąć  w 
następujący sposób:

1. Sędziowie,  którzy nie głosowali na koty z najwyższą ilością głosów ponownie 
głosują,  tym  razem biorąc  pod  uwagę  tylko  koty,  które  uzyskały  najwyższą  ilość 
głosów.

2. Jeśli  wszyscy sędziowie głosowali na koty z najwyższą ilością głosów, decyzję 
podejmuję  sędzia  arbiter.  Sędzią  arbitrem  zostaje  sędzia,  który  bierze  udział  w 
wystawie, i ma kwalifikacje do oceniania danej kategorii, ale nie oceniał tej kategorii 
na danej wystawie. Jeśli na wystawie nie ma sędziego arbitra, decyzję należy podjąć 
poprzez losowanie.

4.10  BIV, NOM i BIS na karcie ocen

Tytuły Best in Variety (BIV), Nominacja do Best in Show (NOM) i Best in Show (BIS), 
muszą być odnotowane na karcie rezultatów.

4.11  Udział kastratów w BIV i BIS

USUNIĘTO - omówione w artykułach 4.8 i 4.9

4.12  World Winner (WW)

USUNIĘTO – omówione w artykule 2.4

4.13  Distinguished Merit (DM)

USUNIĘTO – omówione w Regulaminie Hodowli i Rejestracji, w artykule 5.3.2
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4.14  Distinguished Show Merit (DSM)

Tytuł  ten przyznawany jest  tylko na wystawach międzynarodowych,  i  tylko  kotom 
dorosłych ras w pełni uznanych przez FIFe, oraz kotom domowym.

Aby uzyskać tytuł DSM, kot musi wygrać co najmniej 10 razy Best in Show (BIS) lub 
Best in Show Opposite Sex (BOS), w klasach 1-10 lub w w klasie 14.

Najkrótszy okres  do zdobycia  kwalifikacji  do tytułu  wynosi  dwa lata  i  jeden dzień 
pomiędzy pierwszym Best in Show lub Best in Show of Opposite Sex a dziesiątym. 
Okres ten służy zapobieżeniu uzyskania przez kota tytułu zbyt szybko.

4.15  Junior Winner (JW)

Tytuł dostępny jest jedynie na międzynarodowych wystawach, i  tylko dla kotów w 
pełni uznanych ras.

Aby uzyskać tytuł,kot musi wygrać Best in Show minimum 5 razy w klasach 11 i/lub 
12.

Wyjątek  stanowią  indywidualni  członkowie  mieszkający  w  krajach  opisanych  w 
Dodatku 5.

4.16  Distinguished Variety Merit (DVM)

Kwalifikacje do tytułu można zdobywać na krajowych i międzynarodowych wystawach, 
i  dostępny  jest  dla  kotów  w  odmianach  kolorystycznych  w  pełni  uznanych  bądź 
wstępnie uznanych.

Aby uzyskać tytuł, kot musi wygrać BIV co najmniej 10 razy w klasach 1-12.

Najkrótszy okres  do zdobycia  kwalifikacji  do tytułu  wynosi  dwa lata  i  jeden dzień 
pomiędzy  pierwszym  Best  in  Variety  a  dziesiątym.  Okres  ten  ma  uniemożliwić 
uzyskanie przez kota tytułu zbyt szybko.

4.17  National Winner (NW)

Członkowie  FIFe  mogą  nadawać  tytuł  National  Winner  (NW)  co  roku,  według 
własnych,  ustalonych  kryteriów,  które  muszą  być  ogłoszone  z  wyprzedzeniem do 
roku, w którym mają być przyznawane te tytuły.

Należy spełnić następujące warunki:

1. Członek  FIFe  może  nadać  tytuł  maksymalnie  15  kotom  w  danym  roku  
kalendarzowym;   koty  mogą  uzyskać  tylko  jeden  tytuł  NW w danym roku  
kalendarzowym.

2. Koty  takie  muszą  mieć  za  sobą  rywalizację  na  wystawach  w  danym  roku  
kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować,  na  
jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.
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3. Rywalizacja  o  tytuł  NW może  opierać  się  jedynie  na  rezultatach  z  wystaw  
organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.

4. Członkowie  FIFe  mogą  przyznawać  tytuł  NW  jedynie  kotom  ras  w  pełni  
uznanych,  zarejestrowanych  w  ich  własnych  Księgach  Rodowodowych  (jak  
również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.

5. Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w 
jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe (patrz artykuł 4.1.1).

6. Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.

5.  Klasy wystawowe

5.1  Rywalizowanie w odpowiedniej klasie

Przypisanie do odpowiedniej klasy następuje zgodnie z regulaminem FIFe.
Wiek każdego wystawianego kota musi znaleźć się na sędziowskiej karcie oceny.
Podczas oceny stosuje się standard zatwierdzony przez FIFe.
Kot może startować jedynie w klasie, do której należy.

5.2  Dyplomy

Przesunięto do artykułu 6.8.2.

5.3  Rywalizacja w klasie kastratów

Gdy kot z tytułem Champion, International Champion, Grand International Champion 
lub Supreme Champion zostanie wykastrowany, może, zachowując swój tytuł, ubiegać 
się o tytuły Premier, International Premier, Grand International Premier lub Supreme 
Premier.

5.4 Oficjalne klasy wystawowe

Organizatorzy wystaw muszą zachować następujące oficjalne klasy wystawowe:

Klasa Nazwa klasy Certyfikat

1 Supreme Champion (European Champion/FIFe American Champion) -

2 Supreme Premier (European Premier/FIFe American Premier) -

3 Grand International Champion CACS

4 Grand International Premier CAPS

5 International Champion CAGCIB

6 International Premier CAGPIB

7 Champion CACIB

8 Premier CAPIB

9 Otwarta CAC
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10 Kastraty CAP

11 Młodzież (7-10 miesięcy) -

12 Kocięta (4-7 miesięcy) -

13a Nowicjat -

13b Klasa kontrolna -

13c Ustalenie kodu EMS -

14 Kot domowy -

We wszystkich kategoriach od klasy 1 do 12 koty podzielone są w dalszej kolejności 
zależnie od rasy, odmiany kolorystycznej i płci.
Koty rywalizujące w obrębie klas od 1 do 12 mogą walczyć o Best in Variety zgodnie z 
artykułem 4.8 , i o Best in Show, zgodnie z artykułami 4.9 i 5.5.4

Koty rywalizujące w klasie 14 mogą ubiegać się o tytuł Best in Show kotów domowych 
zgodnie z artykułem 4.9.

Klasa 1: Klasa Supreme Champion 

Jest to klasa otwarta dla kotów, które już uzyskały tytuł „Supreme Champion”.
Wystawiany kot otrzyma ocenę sędziowską z adnotacją „Prize of Honour”, i nie będzie 
już dalej klasyfikowany.

Klasa 2: Klasa Supreme Premier 

Jest  to  klasa otwarta  dla  kastrowanych kotów,  które już  uzyskały  tytuł  „Supreme 
Premier”.
Wystawiany kot otrzyma ocenę sędziowską z adnotacją „Prize of Honour”, i nie będzie 
już dalej klasyfikowany.

Klasa 3: Klasa Grand International Champion

To klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł „Grand International Champion”. 
W klasie tej koty zdobywają certyfikaty CACS.

Klasa 4: Klasa Grand International Premier

To  klasa  otwarta  dla kastrowanych kotów,  które  uzyskały  już  tytuł  „Grand 
International Premier”. W klasie tej koty zdobywają certyfikaty CAPS.

Klasa 5: Klasa International Champion

To klasa  otwarta  dla  kotów,  które  uzyskały  już  tytuł  „International  Champion”.  W 
klasie tej koty zdobywają certyfikaty CAGCIB.

Klasa 6: Klasa International Premier

To  klasa  otwarta  dla kastrowanych kotów,  które  uzyskały  już  tytuł  „International 
Premier”. W klasie tej koty zdobywają certyfikaty CAGPIB.
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Klasa 7: Klasa Champion

To klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł „Champion”. W klasie tej koty 
zdobywają certyfikaty CACIB.

Klasa 8: Klasa Premier

To klasa otwarta dla kastrowanych kotów, które uzyskały już tytuł „Premier”. W klasie 
tej koty zdobywają certyfikaty CAPIB.

Klasa 9: Klasa otwarta

To klasa otwarta dla kotów, które mają ukończone co najmniej 10 miesięcy w dniu 
wystawy, zgodnie z artykułami 1.17e  i 3.1. W klasie tej koty zdobywają certyfikaty 
CAC.

Klasa 10: Klasa kastratów

To  klasa  otwarta  dla  kastrowanych  kotów,  które  mają  ukończone  co  najmniej  10 
miesięcy  w  dniu  wystawy,  zgodnie  z  artykułami  1.17e  i  3.1.  W  klasie  tej  koty 
zdobywają certyfikaty CAP.

Klasa 11: Klasa młodzieży (kocięta w wieku 7-10 miesięcy)

To klasa otwarta dla kotów, które mają ukończone 7 miesięcy w dniu wystawy, ale nie 
przekroczyły jeszcze 10 miesięcy, zgodnie z artykułami 1.17e i 3.1. 

Klasa 12: Kocięta (kocięta w wieku 4-7 miesięcy)

To klasa otwarta dla kotów, które mają ukończone 4 miesiące w dniu wystawy, ale nie 
przekroczyły jeszcze  7 miesięcy, zgodnie z artykułami 1.17e i 3.1. 

Klasa 13a: Nowicjat

W klasie  nowicjatu  wystawiany jest  kot,  którego rodzice  są  nieznani,  lub  kot  bez 
rodowodu.

Kot taki może być wystawiony w klasie nowicjatu:
 tylko raz,
 na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, 
 w wieku co najmniej 10 miesięcy, 
 jako XLH/XSH * kod EMS rasy docelowej w nawiasach, i 
 po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli 

i Rejestracji FIFe.

W klasie tej koty są sprawdzane przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i może 
to  być  wykonane  przed  rozpoczęciem sędziowania.  W krajach  poza  Europą,  taka 
kontrola może być również dokonana przez:
 dwóch nie-Europejskich sędziów FIFe, lub
 międzynarodowego sędziego FIFe z nie-Europejskim sędzią FIFe
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Sędziowie muszą być uprawnieni do sędziowania danej kategorii.

Sędzia musi być poinformowany na piśmie, dlaczego kot wystawiany jest w klasie 
nowicjatu. 

Kot w klasie nowicjatu musi uzyskać ocenę „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy 
docelowej  dla  ras  uznanych),  lub  odpowiednio  „l”  (zgodnie  z  proponowanym 
standardem  dla  ras  nieuznanych),  aby  umożliwić  ponowną  rejestrację  w  rasie 
docelowej (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.2.3). 

Konieczne są podpisy obojga sędziów.

Po uzyskaniu wymaganych w danej klasie kwalifikacji, kot może zostać pokazany w 
swojej  docelowej  rasie.  W  zależności  od  decyzji  organizatora,  kot  może  zostać 
pokazany na tej samej wystawie, na której uzyskał kwalifikacje przed rozpoczęciem 
sędziowania.

Klasa 13b: Klasa kontrolna

Klasa  kontrolna  stworzona  została  dla  ras,  które  są  w  trakcie  rozwoju,  lub  w 
przypadku których zezwala się na krzyżowania między rasowe, w celach uzgodnionych 
uprzednio przez Krajowego Członka FIFe.

Kot może być wystawiony w klasie kontrolnej: 
 tylko na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju,
 po ukończeniu co najmniej 4 miesięcy, 
 jako XLH/XSH * kod EMS rasy docelowej w nawiasach, i
 po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli 

i Rejestracji FIFe § 9.1.

W klasie kontrolnej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i 
może  to  być  zrobione  przed  oficjalnym  rozpoczęciem  wystawy.  W  krajach  poza 
Europą, taka kontrola może być również dokonana przez:
 dwóch nie-Europejskich sędziów FIFe, lub
 Międzynarodowego sędziego FIFe z nie-Europejskim sądią FIFe

Sędziowie muszą być uprawnieni do sędziowania danej kategorii.

Organizator  musi  dostarczyć  sędziom pisemne  wytłumaczenie,  dlaczego  dany  kot 
znalazł się w klasie kontrolnej.

Kot nie otrzymuje pisemnej oceny, ale musi uzyskać kwalifikację „Excellent”,  (zgodnie 
ze  standardem rasy  docelowej  dla  ras  uznanych),  lub  odpowiednio  „l”  (zgodnie  z 
proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację 
zgodnie z rasą docelową (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.1.3).  

Konieczne są podpisy obojga sędziów.

Po uzyskaniu wymaganych w danej klasie kwalifikacji, kot może zostać pokazany w 
swojej  docelowej  rasie.  W  zależności  od  decyji  organizatora,  kot  może  zostać 
pokazany na tej samej wystawie, na której uzyskał kwalifikacje przed rozpoczęciem 
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sędziowania.

Klasa 13c: Ustalenie kodu EMS

Aby  ustalić  poprawny kod  EMS danego  kota,  kot  może  być  sprawdzony  w klasie 
ustalenia  kodu  EMS dla  ustalenia  koloru  lub  jakiejkolwiek  innej  cechy,  na  prośbę 
Członka FIFe lub wystawcy. 

W klasie tej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i może to 
być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. 

W krajach poza Europą, taka kontrola może być również dokonana przez:
 dwóch nie-Europejskich sędziów FIFe
 międzynarodowego sędziego FIFe z nie-Europejskim sędzią FIFe

Sędziowie muszą być uprawnieni do sędziowania danej kategorii.

Kot  nie  otrzymuje  oceny  na  piśmie,  kwalifikacji  bądź  klasyfikacji,  a  jedynie 
potwierdzenie pełnego kodu EMS, potwierdzone przez obu sędziów.

Sędziowie  nie  mogą  przenieść  wystawianego  kota  z  jednej  rasy  do  drugiej,  z 
wyjątkiem  ras  siostrzanych,  lub  gdy  sekretariat  uzna,  że  popełniono  błąd 
administracyjny.

Klasa 14: Koty domowe

Koty domowe powinny być oceniane zgodnie ze standardem FIFe (patrz General Part 
of the Standards)

5.5.  Spoza standardu, nieuznane i wstępnie uznane odmiany i rasy

5.5.1 Odmiany spoza standardu

Koty należące do nie  opisanej  standardem odmiany rasy muszą być zgłoszone na 
wystawę i  być ujęte w katalogu i  na raportach sędziowskich jako XLH*<XXX> lub 
XSH*<XXX>
(patrz artykuł 6.1 w Regulaminie Hodowli i Rejestracji)

*oznacza dodatkowe informacje w systemie EMS, takie jak oznaczenie koloru, itp. 
XXX to kod EMS rasy pochodzenia.

Na wystawach odmiany spoza standardu traktowane są jako długowłose / krótkowłose 
potomstwo (XLH/XSH): patrz artykuł 5.5.3.

5.5.2        Nieuznane, bądź wstępnie uznane odmiany kolorystyczne

Wystawiane koty, które nie należą do w pełni uznanej odmiany kolorystycznej danej 
rasy, muszą być zgłoszone na wystawę i ujęte w katalogu i na raportach sędziowskich 
pod  odpowiednimi  dla  nich  kodami  EMS,  z  dodatkiem  litery  „x”  w  przypadku 
nieuznanej odmiany kolorystycznej. 
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Na przykład: PER x *, EXO x *, SBI x *, BSH x *, ABY x *, OSH x *.

*oznacza dodatkowe informacje w systemie EMS, takie jak oznaczenie koloru, itp.

Koty w nieuznanej w pełni odmianie kolorystycznej zostaną podzielone odpowiednio w 
klasach 9-12, zgodnie z ich rasą, odmianą kolorystyczną, płcią i wiekiem,  otrzymują 
ocenę kwalifikacyjną (Excellent, Very Good, Good), i zostaną sklasyfikowane, ale nie 
otrzymują certyfikatów (CAC, CAP, czy wyższych).

Koty te nie mogą rywalizować o Best in Show.

Mogą jednakże rywalizować o Best in Variety w nieuznanej odmianie kolorystycznej, 
ale ten nieoficjalny tytuł nie jest brany pod uwagę przy tytule DVM, nawet po pełnym 
uznaniu danej odmiany kolorystycznej.

5.5.3      Rasy nieuznane i koty domowe

Wystawiane koty, które należą do nieuznanej rasy, muszą być zgłoszone na wystawę i 
ujęte w katalogu i na raportach sędziowskich pod odpowiednimi dla nich kodami EMS, 
z dodatkiem „non” wskazującym na rasę nieuznaną (patrz artykuł 8.1 Regulaminu 
Hodowli i Rejestracji FIFe).

Jeśli nie ma żadnego kodu rasy, należy użyć jednego z następujących kodów:
 XLH* z pełną nazwą rasy napisaną w nawiasach dla kotów długowłosych
 XSH* z pełną nazwą rasy napisaną w nawiasach dla kotów krótkowłosych
*oznacza dodatkowe informacje w systemie EMS, takie jak oznaczenie koloru, itp.

Będą one dodatkowo podzielone na klasy 9-12 pod względem rasy, płci i wieku.

W każdej klasie, wystawiane koty będą jedynie sklasyfikowane jako I, II, III, i IV, ale 
nie otrzymają kwalifikacji. W przypadku klasy z ilością kotów większą niż 4, wszystkie 
pozostałe będą sklasyfikowane jako V (wspólne 5. miejsce).

Zasady powyższe stosuje się to do :
 ras  nieuznanych  (*non)  znajdujących  się  na  liście  Regulaminu  Hodowli  i  

Rejestracji FIFe, (artykuł 8.1)
 innych nieuznanych ras długowłosych / potomstwa długowłosego (XLH)
 innych nieuznanych ras krótkowłosych / potomstwa krótkowłosego (XSH)
 wszystkie koty domowe (HCL/HCS; klasa 14)

Organizatorzy  wystawy muszą  poinformować  sędziów z  dużym wyprzedzeniem do 
daty wystawy, jakie nieuznane rasy ze wstępnie ustalonym kodem EMS (kody EMS: 
*non) będą musieli oceniać.

Z  wyjątkiem kotów domowych,  które  mają  swój  własny  Best  in  Show zgodnie  z 
artykułem 4.9 , koty te nie mogą rywalizować w Best in Show.

Mogą  jednakże  rywalizować  o  tytuł  Best  in  Variety  Nieuznanej  Odmiany,  lub  lub 
najlepszy w Nieuznanej Rasie, ale te nieoficjalne tytuły nie będą brane od uwagę przy 
tytułach DVM lub DSM, nawet po pełnym uznaniu danej rasy.
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5.5.4        Rasy wstępnie uznane

Wystawiane koty należące do rasy wstępnie uznanej otrzymają kwalifikacje i zostaną 
sklasyfikowane, ale nie mogą być wystawiane w klasie wyższej niż 7 i  8, czyli  nie 
mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB. 

Koty,  które  otrzymały  ostatnie  certyfikaty  wymagane w klasie  7  lub  8,  mogą być 
pokazywane jedynie poza konkurencją. 

Koty należące do rasy wstępnie uznanej mogą:
 ubiegać się o Best in Variety, ale nie mogą być nominowane do Best in Show, ani 

nie mogą zdobywać Best in Show.
- mogą być również pokazane w klasach 13a (Nowicjat), 13b (klasa kontrolna) i 

13c (Ustalenie kodu EMS).

5.6     Klasy dodatkowe

Organizator wystawy może ustanowić dodatkowe klasy, w odniesieniu do warunków 
lokalnych, na przykład klasy dla:
 par
 kocurów kryjących
 grup
 kotów z hodowli krajowych
 kotów importowanych
 hodowli
 kotek hodowlanych i kocurów kryjących
 weteranów

Organizator wystawy musi poinformować sędziów z wyprzedzeniem, że będą musieli 
oceniać dodatkowe klasy.

Koty wystawiane w dodatkowych klasach będą jedynie sklasyfikowane jako I, II, III, i 
IV, ale nie otrzymają kwalifikacji. W przypadku klasy z ilością kotów większą niż 4, 
wszystkie pozostałe będą sklasyfikowane jako V (wspólne 5. miejsce).

6.     Sędziowie, stewardzi i sędziowanie

6.1   Sędziowie

6.1.1  Sędziowie FIFe

a.  Aktualna lista sędziów FIFe publikowana jest na stronie FIFe.
Na prośbę Członek FIFe lub sędzia FIFe może otrzymać pełną wydrukowaną listę.

b.   Tylko  sędziowie  uznani  przez  FIFe  mogą  sędziować  na  krajowych  i  
międzynarodowych wystawach, organizowanych przez Członka FIFe bądź klub  
zrzeszony w federacji należącej do FIFe.

c. Sędzia musi być zaproszony na wystawę przez organizatora na piśmie.
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d. Sędzia musi odpowiedzieć na pisemne zaproszenie najpóźniej miesiąc od daty  
otrzymania zaproszenia. 

e. Sędzia  może  przyjąć  zaproszenie  jedynie  na  krajową  lub  międzynarodową  
wystawę umieszczoną na oficjalnej liście wystaw FIFe. Lista ta opublikowana jest 
na  oficjalnej  stronie  FIFe.  Naruszenie  tej  zasady  pociągnie  za  sobą  
konsekwencje dyscyplinarne.

f. Sędzia,  który – z  jakiegokolwiek powodu – odwoła swój  udział  w uprzednio  
zaakceptowanej wystawie, może przyjąć zaproszenie na inną wystawę w tym  
samym terminie tylko w sytuacji, w której organizator pierwszej wystawy, udział 
w której sędzia odwołał, wyrazi swoją zgodę na piśmie. Naruszenie tej zasady 
pociągnie za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

g. Sędzia w stanie spoczynku nie może pełnić obowiązków na żadnej wystawie.

6.1.2  Sędziowie spoza FIFe

a. Członek  FIFe,  który  chce  zaprosić  sędziego  nie  zrzeszonego  w  FIFe  do  
sędziowania na wystawie FIFe, musi najpierw uzyskać pozwolenie Zarządu FIFe, 
indywidualnie dla każdego przypadku.

b. Organizator wystawy, na której będzie pełnić obowiązki sędzia spoza FIFe, musi 
dostarczyć  takiemu  sędziemu  z  odpowiedni,m  wyprzedzeniem  Regulamin  
Wystawowy, Regulamin Sędziowski i Standardy FIFe.

c. Na wystawie FIFe, sędzia spoza FIFe uprawniony jest do sędziowania – zgodnie 
ze  standardami  i  przepisami  FIFe  –  tych  ras,  do  sędziowania  których  
upoważniony jest w swojej macierzystej organizacji.

d. Po  uzyskaniu  zgody  wymaganej  w  artykule  6.1.2.a  niniejszego  regulaminu,  
nazwisko sędziego spoza FIFe, oceniającego na danej wystawie, musi być ujęte 
w programie wystawy, (patrz artykuł 1.10.c), podobnie jak nazwa organizacji,  
do której ów sędzia należy. Informacja ta musi znaleźć się również w katalogu 
wystawy (patrz artykuł 1.14).

e. Sędziowie spoza FIFe nie mogą:
 być opiekunem ucznia sędziowskiego
 spełniać zadań egzaminatora
 sędziować więcej niż w trzy weekendy na wystawach FIFe rocznie

f. Co najmniej 75% sędziów oceniających na wystawie pod auspicjami FIFe musi 
być sędziami FIFe.

6.1.3  Ilość kotów do oceny

W normalnych warunkach, sędzia nie powinien mieć więcej niż:
 80 kotów do oceny w trakcie wystawy dwudniowej
 40 kotów do oceny w ciągu wystawy jednodniowej.

Jednakże sędzia opiekun lub  egzaminator nie powinien mieć więcej niż:
 60 kotów do oceny podczas wystawy międzynarodowej dwudniowej
 30 kotów do oceny podczas wystawy międzynarodowej jednodniowej.
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Członkowie FIFe spoza Europy mogą, pod warunkiem, że poinformują o tym sędziów z 
wyprzedzeniem,  organizować  wystawy,  na  których  sędziowie  nie  powinni  mieć  do 
oceny więcej niż:
 120 kotów w trakcie wystawy dwudniowej
 60 kotów w trakcie wystawy jednodniowej.

Jednakże sędzia opiekun lub  egzaminator nie powinien mieć więcej niż:
 90 kotów do oceny podczas wystawy międzynarodowej dwudniowej
 45 kotów do oceny podczas wystawy międzynarodowej jednodniowej.

6.1.4  Uczniowie sędziowscy

Rekomenduje się, aby organizator wystawy akceptował przynajmniej jednego ucznia 
sędziowskiego na każdej międzynarodowej wystawie.
Uczeń sędziowski musi wysłać podanie do organizatora przynajmniej na miesiąc przed 
wystawą.  Musi  on  w  nim  określić,  do  jakiego  Członka  FIFe  należy,  i  jeśli  ma  to 
zastosowanie, nazwisko mentora. 

Uczeń sędziowski musi wysłać kopię swojego podania do macierzystego Członka FIFe, 
w którym jest zrzeszony.

Organizator  wystawy  musi  odpowiedzieć  (pisemnie  lub  ustnie)  na  podanie  ucznia 
sędziowskiego w odpowiednim czasie przed datą wystawy.

Organizator wystawy musi poinformować sędziego z wyprzedzeniem: 
 czy będzie musiał szkolić ucznia sędziowskiego (tylko jeden na sędziego)
 czy ma być opiekunem stażu (jeden na sędziego)
 czy ma pełnić obowiązki egzaminatora.
Sędziowie  mogą  odmówić  pełnienia  tych  obowiązków,  na  piśmie,  i  powinni 
poinformować o tym organizatora akceptując zaproszenie. 

6.1.5  Sędziowanie równoległe

Organizator wystawy musi zapewnić:
 uczniowi sędziowskiemu przynajmniej jednego stewarda do dyspozycji w trakcie 

całego sędziowania równoległego,
 sędziowanie  równoległe  musi  odbywać  się  w takich  samych warunkach,  jak  

regularne sędziowanie (światło, klatki, ring, itp.)

6.1.6  Praktyczny egzamin sędziowski 

Praktyczna część egzaminu sędziowskiego może odbyć się podczas:
 międzynarodowej wystawy jednodniowej, lub
 międzynarodowej wystawy dwudniowej
w  której  bierze  udział  co  najmniej  50  kotów  w  kategorii,  w  której  odbywa  się 
egzamin;  w  krajach  nie  Europejskich  co  najmniej  35  kotów  w  danej  kategorii 
(Regulamin FIFe dla Sędziów i Uczniów Sędziowskich, Artykuły 2.3.6 i 4.4.2).

Egzamin  może  odbyć  się  jedynie  pierwszego  dnia  wystawy  dwucertyfikatowej  lub 
„wystawy granicznej”.
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Organizator wystawy musi zadbać, żeby:
 kandydat  miał  przynajmniej  dwóch  stewardów  do  swojej  dyspozycji  podczas 
całej egzaminu praktycznego;
 egzamin  praktyczny  odbywał  się  w  podobnych  warunkach,  co  regularne 
sędziowanie (światło, klatki, ring, itp.).

6.1.7 Wystawianie kotów na wystawach, na których jest się sędzią lub 
uczniem sędziowskim

Na wystawach, na których pełni obowiązki i ocenia koty, sędzia lub uczeń sędziowski 
może wystawiać swoje własne koty tylko poza konkurencją. 

Na  wystawie  z  jednym certyfikatem,  rozłożonej  na  dwa lub  więcej  dni  względem 
kategorii, nie wolno sędziować jednego dnia, a wystawiać koty drugiego.
Członkowie  rodziny  ucznia  sędziowskiego  pełniącego obowiązki  na  wystawie  mogą 
wystawiać swoje własne koty, ale nie w kategorii lub kategoriach, w których ocenia 
uczeń sędziowski.

Koty należące do członków rodziny sędziego pełniącego obowiązki na wystawie nie 
mogą brać udziału w takiej wystawie.

6.1.8 Zakaz posiadania katalogu w trakcie oceniania

Zabrania  się  sędziom i  uczniom sędziowskim posiadania  katalogu  wystawy,  zanim 
odbędzie się Best in Show.

6.1.9 Zwrot kosztów i wynagrodzenie sędziów 

Sędziowie biorący udział w wystawie mają prawo do:
 zwrotu  kosztów  podróży  (1  klasa  przejazdu  koleją  lub  ekonomiczna  klasa  

przelotu samolotem)
 zaopatrzenia w jedzenie i nocleg na okres trwania wystawy
 jeśli to konieczne, do dodatkowego noclegu i posiłku przed powrotem do domu
 wynagrodzenia  ustalonego  na  Walnym Zebraniu;  aktualne  minimalne  kwoty  

netto umieszczone są na liście w Aneksie 1 Regulaminu Ogólnego FIFe.

Organizator wystawy może oferować dalsze dodatki powyżej wymienionych kwot.

Sędzia stażysta,  który odbywa międzynarodowy staż i  wypełnia pracę regularnego 
sędziego, będzie miał w pełni zwrócone koszty

6.2    Stewardzi

6.2.1  Obowiązki stewardów

Steward musi asystować sędziemu i dopilnować rzeczy następujących:
- podczas stewardowania w ringu sędziowskim musi być ubrany w sposób, który 

pozwoli go zidentyfikować jako stewarda.
 umieć właściwie wyciągać kota z klatki i z powrotem go w niej umieszczać
 nie odstępować sędziego, dopóki nie zakończy oceniania
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 podejmować odpowiednie działanie, aby unikać prezentowania własnego kota, z 
wyjątkiem wystaw, na których wystawcy mogą sami prezentować swoje koty

 nie komentować niczego lub wyrażać opinii na temat ocenianego kota
 za zgodą sędziego, informować wystawców o wynikach oceny
 informować sekretariat o pustych klatkach
 mieć co najmniej 15 lat

6.2.2  Pomoc stewardów

Sędzia musi mieć zapewnioną asystę co najmniej dwóch stewardów, i może w dalszej 
kolejności posiadać sekretarza, wyznaczonego przez organizatora.
Na wystawach, na których wystawcy sami prezentują swoje koty, konieczny jest tylko 
jeden steward.

6.2.3  Certyfikaty stewardów

Organizator  wystawy  ma  obowiązek  dostarczyć  sędziom  niezbędne  certyfikaty 
stewardów przed rozpoczęciem sędziowania.

Zaleca się, aby organizator wystawy używał certyfikatów dostępnych i gotowych do 
wydrukowania na stronie FIFe, można je ściągnąć i dostosować w razie konieczności.

Certyfikat stewarda musi być napisany w jednym z trzech oficjalnych języków FIFe, 
tzn. angielskim, francuskim lub niemieckim.

Sędzia  musi  zaznaczyć  na  certyfikacie  stewarda  czy  jest  to  wystawa,  na  której 
stewardzi  prezentują  koty,  czy  jest  to  wystawa,  na  której  właściciele  mogą  sami 
prezentować koty.

Sędzia powinien wręczyć oryginalny certyfikat bezpośrednio stewardowi.

6.2.4  Szkolenie stewardów

Każdy Członek FIFe odpowiedzialny jest za szkolenie stewardów.

6.3 Koty nieobecne

Koty mogą mieć wpisaną absencję w raporcie sędziowskim dopiero po konsultacji z 
sekretariatem wystawy.

Koty, które są nieobecne w klatkach, w których powinny przebywać w trakcie oceny, 
nie mogą być sklasyfikowane później. Mogą zostać opisane (zakwalifikowane) przez 
sędziego później, ale nie mogą sklasyfikowane.

6.4   Wzgląd na wiek wystawianego kota

Przy ocenie kota sędzia musi wziąć pod uwagę ogólną kondycję kota w odniesieniu do 
jego wieku.
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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  sekretariat stwierdzi  błąd 
administracyjny.

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, zaproponowana rasa może być jedynie rasą siostrzaną. W 
przypadku  zmiany  grupy,  sędzia  powinien  dołączyć  zalecenie  przeniesienia  na 
następnej wystawie.

Zalecenie przeniesienia wymaga, aby raport sędziowski podpisany został przez jeszcze 
jednego  sędziego  pełniącego  obowiązki  na  danej  wystawie,  i  posiadającego 
kwalifikacje do sędziowania danej kategorii.

6.6.   Zakaz sędziowania przy klatkach wystawowych
 
Zabrania się oceniania kotów przed ich klatkami wystawowymi.

6.7    Ring sędziowski 

6.7.1    Dostęp do ringu sędziowskiego

Dostęp do ringu sędziowskiego zamknięty jest dla:
 wystawców, z wyjątkiem wystaw organizowanych z zastosowaniem artykułów  

6.7.2.b i 6.7.2.c
 członków  komitetu  organizacyjnego,  jeśli  są  równocześnie  wystawcami,  z  

wyjątkiem wystaw organizowanych zgodnie z artykułami 6.7.2.b i 6.7.2.c
 zwiedzających.

6.7.2    Sposoby prezentacji

Każdy  członek  FIFe  może  zorganizować  wystawę  zgodnie  z  następującymi 
procedurami:

a.    Koty przynoszone są z klatki do oceny i prezentowane przez stewardów;
      każdy sędzia ma do dyspozycji przynajmniej dwóch stewardów
 koty przynoszone są do klatek sędziowskich przez stewardów i
 prezentowane sędziom przez stewardów
      stewardzi zorganizują pokaz tak, żeby uniknąć prezentowania własnych

   kotów;

b.    Koty przynoszone są przez wystawców i prezentowane przez stewardów
 każdy sędzia ma przynajmniej jednego stewarda do swojej dyspozycji
 steward wzywa koty (numer katalogowy), których potrzebuje sędzia, lub  

umieszcza numer na klatce sędziowskiej
 wystawca  (lub  wybrana  przez  niego  osoba)  może  umieścić  kota  w  

FIFe                                                    37                                                01.01.17



Federation Internationale Feline – FIFe:   Regulamin Wystawowy, 01.01.2017

odpowiedniej klatce sędziowskiej
 po tym, jak kot umieszczony jest w klatce sędziowskiej, wystawca musi  

opuścić ring sędziowski
 w przypadkach, w których właściciel, z jakichkolwiek powodów, nie może lub 

nie chce zaprezentować swoich kotów, steward zobowiązany jest do 
przyniesienia kota i umieszczenia go w odpowiedniej klatce sędziowskiej

 koty prezentowane są sędziemu przez stewarda

c. Koty przynoszone są i prezentowane przez wystawców:
          każdy sędzia ma jednego stewarda do swojej dyspozycji
          steward wzywa koty (numery katalogowe), których wymaga sędzia, lub 

umieszcza numery na klatkach sędziowskich
          wystawca (lub osoba przez niego wskazana) może umieścić kota w 

odpowiedniej klatce sędziowskiej
          po tym, jak kot umieszczony jest w klatce sędziowskiej, wystawca musi 

opuścić ring sędziowski
-            gdy sędzia lub steward wzywa kota wywołując jego numer katalogowy, kot     

prezentowany jest sędziemu przez wystawcę
          jeśli wystawca nie jest w stanie – bądź nie chce – przynieść lub 

zaprezentować swojego kota osobiście, steward zobowiązany jest do 
przyniesienia kota i umieszczenia go w odpowiedniej klatce, i/lub 
zaprezentowania go sędziemu.

     Bez względu na zastosowaną procedurę:

 każdy sędzia ma swoje własne klatki sędziowskie dla co najmniej 4 kotów
 koty powinny być zawsze prezentowane z zapisanym numerem katalogowymi
 sędzia ma obowiązek oceniać koty jawnie; sędzia może udzielać wyjaśnień i 

ogłaszać rezultaty
 z chwilą, gdy sędzia zakończy ocenianie lub podane zostaną rezultaty 

sędziowania, sędzia lub steward prosi wystawców o zabranie kotów, albo 
steward odnosi kota z powrotem do jego klatki wystawowej.

w trakcie Best in Show tylko stewardzi mogą prezentować koty (patrz 
artykuł 4.9.5).

 podczas Best in Show tylko stewardzi mogą prezentować koty (patrz artykuł 
4.9.6)

6.7.3   Urządzenia elektroniczne

USUNIĘTO

6.8     Raport sędziowski

6.8.1  Wygląd raportu sędziowskiego

Wygląd raportu sędziowskiego musi być jednakowy tak dalece, jak to możliwe, dla 
wszystkich wystaw odbywających się  pod auspicjami FIFe,  i  musi  nosić  logo FIFe. 
Nagłówki  muszą  być  napisane  w  językach  angielskim,  francuskim  i  niemieckim. 
Organizatorzy mogą dodać również swój język ojczysty. 
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Oficjalne  dokumenty  i  raporty  (oceny)  sędziowskie,  oddane  do  podpisu  sędziemu 
przed  zakończeniem wystawy,  nie  mogą  zawierać  imienia  wystawianego  kota  lub 
nazwiska właściciela.

Raport sędziowski musi zawierać przynajmniej następujące dane:
 miejsce i datę wystawy
 numer katalogowy ocenianego kota
 rasę i kolor (kod EMS)
 numer grupy kolorystycznej (tam, gdzie jest stosowany taki podział)
 datę urodzenia
 płeć
 klasę, w jakiej oceniany jest dany kot

Sędzia może pisać swoje raporty albo w jednym z trzech oficjalnych języków FIFe 
(angielski, francuski lub niemiecki), lub w języku (lub jednym z oficjalnych języków) 
kraju, w którym odbywa się wystawa. Raport sędziowski musi być czytelny.

6.8.2 Dyplomy i dystrybucja

Imię kota musi być umieszczone na dyplomie dołączonym do raportu sędziowskiego. 
W innym przypadku,  imię  kota  musi  być  wpisane  na  raporcie  sędziowskim przez 
organizatora jak tylko zakończy się Best in Show. Raporty sędziowskie muszą być 
rozdane wystawcom w trakcie wystawy.

6.9  Kwalifikacja i klasyfikacja 

Sędzia przyznaje kwalifikacje każdemu kotu we wszystkich klasach, z wyjątkiem:

 klas 1 i 2 Supreme Champion i Supreme Premier; patrz Artykuł 5.4
 klasy 13c: ustalenie kodu EMS; patrz artykuł 5.4
 klasy 14, kotów domowych (HCL/HCS); patrz artykuł 5.5.3
 klas kotów ras nieuznanych z kodem EMS (*non); patrz artykuł 5.5.3
 klasy  innych  nieuznanych  ras/potomstwa kotów  długowłosych/krótkowłosych  

(XLH/XSH); patrz artykuły 5.5.1 i 5.5.3
 klasy dodatkowe, patrz artykuł 5.6

Kwalifikacje:
 przy minimum 88 punktach: Excellent
 przy minimum 76 punktach: Very Good
 przy minimum 61 punktach: Good

Klasyfikacja: 
 w tej samej klasie wystawiane koty będą sklasyfikowane numerami 1, 2, 3 i 4;
 nie ma miejsc wspólnych, remisowych.

Wystawiany kot  nie  może uzyskać certyfikatu,  jeśli  nie  został  sklasyfikowany jako 
Excellent 1, i minimalną ilość punktów w swojej klasie:
 klasy 3-4: CACS-CACP: 97 punktów
 klasy 5-6: CAGCIB-CAGPIB:  96 punktów
 klasy 7-8: CACIB-CAPIB: 95 punktów
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 klasy 9-10: CAC-CAP:  93 punkty
Sędzia może przyznać następujące certyfikaty:

Kraj Europejski Poza Europą

Sędzia   Wystawa> Krajowa Międzynarodowa Krajowa Międzynarodowa

Sędzia 
pozaeuropejski

nie może 
sędziować

nie może 
sędziować*

CAC/CAP wszystkie certyfikaty

Sędzia 
międzynarodowy

CAC/CAP wszystkie certyfikaty CAC/CAP wszystkie certyfikaty

* z wyjątkiem sytuacji, w których uzyskano pozwolenie od Zarządu FIFe
  (patrz FIFe Rules for Judges and Student Judges, artykuł 4.2.7.b)

6.10   Kontrasygnaty

Jeśli nie uda się spełnić wymagań  co do ilości różnych sędziów – jak to określono w 
artykułach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 - wystawca może poprosić sędziego, który już przyznał 
certyfikat danemu kotu w klasie, w której jest oceniany, o poproszenie o podpis na 
nowym  certyfikacie  innego  kwalifikowanego  sędziego  oceniającego  kota  na  danej 
wystawie.  

W takim wypadku oba certyfikaty mają być traktowane jak przyznane przez dwóch 
różnych sędziów.

6.11   Wstrzymanie certyfikatu

Aby zobaczyć wady uniemożliwiające przyznanie certyfikatu, przejrzyj Tabelę wad w 
Dodatkach.

Sędzia  mają  prawo  nie  przyznać  certyfikatu,  jeśli  w  jego  opinii  wystawiany  kot 
sklasyfikowany jako pierwszy nie posiada odpowiedniej jakości.

Powód, dla którego sędzia nie przyznaje certyfikatu, musi być odnotowany w raporcie 
sędziowskim.
Podpis drugiego sędziego nie jest konieczny.

6.12   Dyskwalifikacja

Powody dyskwalifikacji – patrz Tabela wad w Dodatkach 

W przypadku dyskwalifikacji:
 raport sędziowski nie musi być uzupełniony,                  
 raport  sędziowski  nie  może  zawierać  kwalifikacji  i/lub  klasyfikacji,  ale  musi  

określać przyczynę dyskwalifikacji
 sędzia  może  poprosić  o  opinię  lekarza  weterynarii  pełniącego  obowiązki  na  

wystawie

6.13    Decyzje sędziowskie
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Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna.
7.  Odpowiedzialność i wykluczenie

7.1   Przestrzeganie  zasad wystawowych

Członek FIFe organizujący wystawę odpowiedzialny jest przed FIFe za przestrzeganie 
Regulaminu Wystawowego.

7.2  Wystawa w krajach, w których nie ma Członka FIFe 

Gdy krajowy Członek FIFe organizuje wystawę w kraju, w którym nie ma organizacji 
należącej  do  FIFe,  uzyskane  certyfikaty  liczyć  się  będą  jako  uzyskane  w  ramach 
krajowej  organizacji  członkowskiej  organizującej  wystawę,  czyli  jako  certyfikaty 
uzyskane w macierzystym kraju, a nie za granicą.

7.3 Zasada niepalenia

Zabrania  się  palenia  w  halach  wystawowych,  z  wyjątkiem  obszarów  do  tego 
wyznaczonych.

7.4  Pogwałcenie zasad

Krajowa organizacja członkowska musi zawiadomić Zarząd FIFe o każdym złamaniu 
zasad, jakie zdarzyły się na wystawie, w formie szczegółowego, dokładnego raportu, w 
ciągu dwóch miesięcy od danej wystawy.

Zarząd FIFe rozpatrzy sprawę zgodnie ze statutem.

7.5  Dochodzenia prowadzone przez Komisję Wystawową

Wszystkie przypadki nie ujęte w niniejszym regulaminie, oraz wszelkie spory, będą 
zbadane  przez  Komisję  Wystawową  FIFe,  która  następnie  prześle  swój  raport  i 
rekomendacje  do  Zarządu  FIFe;  Zarząd  prześle  w  formie  raportu  swoje  wnioski 
Komisji Wystawowej.

8  „Drzwi otwarte” 

8.1  Wystawy w klubach nie należących do FIFe

USUNIĘTO

8.2  Drzwi otwarte

1. Zezwala się członkom klubów niezrzeszonych w FIFe uczestniczyć w wystawach 
organizowanych pod auspicjami FIFe, jak również zezwala się indywidualnym  
członkom klubów zrzeszonych w FIFe uczestniczyć w wystawach organizowanych 
przez inne federacje, nie będące członkiem FIFe.

2. Wystawcy  należący  do  klubu  spoza  FIFe  mogą  pokazywać  swoje  koty  na  
wystawach FIFe po spełnieniu następujących warunków:

FIFe                                                    41                                                01.01.17



Federation Internationale Feline – FIFe:   Regulamin Wystawowy, 01.01.2017

a. każdy wystawca spoza FIFe musi zgodzić się na przestrzeganie zasad i  
standardów FIFe.

b. wystawcy spoza FIFe mogą pokazywać swoje koty jedynie w klasach 12, 
11, 9 i 10; jeśli chcą wystawiać koty w klasach wyższych, powinni zostać 
indywidualnymi członkami Członka FIFe.

c. wszystkie zgłoszenia od wystawców nie będących członkami FIFe powinny 
być przysłane i kontrasygnowane przez macierzysty klub wystawcy.

d. Wszystkie opłaty wystawowe od wystawców spoza FIFe powinny 
być opłacone zgodnie z cennikiem ustalonym przez organizatorów.

3. Certyfikaty  FIFe  mogą  być  uzyskane  tylko  na  wystawach  FIFe,  i  tylko  one  
uprawniają do uzyskania tytułu FIFe.

4. Zasada ta zostanie rozszerzona do 31.12.2018.

Dodatki  -  Odstępstwa od Regulaminu Wystawowego FIFe

Dodatek  1  –  Zredukowana  minimalna  liczba  kotów  wymaganych  do 
zorganizowania wystawy międzynarodowej 

Zezwala  się  Azji,  Bułgarii,  Grecji,  Islandii,  Izraelowi,  Ameryce Łacińskiej  i  Wielkiej 
Brytanii,  jak  również  członkom  pod  patronatem  na  organizowanie  wystaw 
międzynarodowych  z  minimalna  liczbą  100  kotów.  Dla  Bułgarii,  Grecji  i  Wielkiej 
Brytanii wyjatek ten jest ważny do 31.12.2018.

Dodatek 2 – Liczba certyfikatów, krajów i sędziów na tytuły IC/IP  

Zgoda na wszystkie certyfikaty z jednego kraju dla tytułu:
-   International Champion/Premier: 5 CACIB/CAPIB od co najmniej 3 różnych 
      sędziów

Wyjątek ten jest ważny dla Portugalii, Hiszpanii i Ukrainy do 31.12.2021.

Dodatek 3 –  Liczba certyfikatów, krajów i sędziów na tytuły IC/IP, GIC/GIP, 
    i SC/SP

Zgoda na wszystkie certyfikaty z jednego kraju dla tytułu:
 International  Champion/Premier:  5  CACIB/CAPIB  od  co  najmniej  3  różnych  

sędziów
 Grand International Champion/Grand International Premier: 7 CAGCIB/CAGPIB 

od co najmniej 5 różnych sędziów
 Supreme Champion/Supreme Premier: 10 CACS/CAPS od co najmniej 7 różnych 

sędziów

Wyjątek ten jest ważny dla Grecji, Islandii, Izraela i Wielkiej Brytanii z powodu ich 
położenia geograficznego.
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Dodatek 4 –   Liczba certyfikatów, krajów i sędziów dla tytułów w Azji i 
  Ameryce Łacińskiej

Zgoda na wszystkie certyfikaty z jednego kraju dla tytułu:
 International  Champion/Premier:  5  CACIB/CAPIB  od  co  najmniej  3  różnych  

sędziów
 Grand International Champion/Grand International Premier: 6 CAGCIB/CAGPIB 

od co najmniej 4 różnych sędziów
 Supreme Champion/Supreme Premier: 9 CACS/CAPS od co najmniej 5 różnych 

sędziów

Wyjątek ten jest ważny dla Azji i Ameryki Łacińskiej do 31.12.2017.

Dodatek 5 – Liczba Best in Show dla tytułu Junior Winner 

Zgoda na przydzielenie tytułu Junior Winner kotu, który wygrał Best in Show 3 razy w 
klasach 11 i/lub 12. Wyjątek ten jest ważny dla Islandii, Izraela i Ameryki Łacińskiej.

TABELA – Odstępstwa od Regulaminu Wystawowego 

Artykuł Kraj Ważne do Liczba 
kotów

Klasy 7 i 8 Klasy 5 i 6 Klasy 3 i 4

     1

Wielka Brytania
Bułgaria
Grecja

 31.12.2018

   100

 

    ____

 

     ____

 

    _____Ameryka Łacińska
Azja
Islandia
Izrael
Członkowie pod 
patronatem

      _____

 

     2
Portugalia
Hiszpania
Ukraina

31.12.2021   ____

5 x CACIB/
CAPIB
1 kraj
3 różnych 
sędziów

     _____     _____

     3

Grecja
Islandia
Izrael
Wielka Brytania

    _____   ____

5 x CACIB/
CAPIB
1 kraj
3 różnych 
sędziów

7 x CAGCIB/
CAGPIB
1 kraj
5 różnych 
sędziów

10 x CACS/
CAPS
1 kraj
7 różnych 
sędziów

     4
Ameryka Łacińska
Azja 31.12.2017    ____

3 x CACIB/
CAPIB
1 kraj
3 różnych 
sędziów

6 x CAGCIB/
CAGPIB
1 kraj
4 różnych 
sędziów

9 x CACS/
CAPS
1 kraj
5 różnych 
sędziów

     
     5

Islandia
Izrael
Ameryka Łacińska

Zgoda na 3 x Best in Show w klasie 11 i/lub 12 do tytułu Junior Winner
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TABELA – Kategorie wystawowe

KATEGORIA 1 KATEGORIA 2 KATEGORIA 3 KATEGORIA 4

Rasy w pełni uznane

EXO ACL BEN ABY

PER ACS BML BAL

RAG LPL BSH CRX

SBI LPS BUR DRX

TUV MCO CHA DSP

NEM CYM GRX

NFO EUR JBT

SIB KBL OLH

TUA KBS OSH

KOR PEB

MAN RUS

MAU SIA

OCI SOM

SIN SPH

SNO

SOK
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