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Přehled změn od 1.1.2022 
 

Použité zkratky: BRR = Breeding & Registration Rules = Chovatelský a registrační řád / JR = Judges Rules = 
Posuzovatelský řád / SR = Show Rules = Výstavní řád 

 

Plné uznání stříbřitých variet BEN 

Stříbřité variety BEN (ns*) jsou plně uznané. Kočky těchto variet mohou na výstavách získat všechny certifikáty, mohou 
být nominovány a získat BIS [→ Standard BEN & EMS list] 

Společné posuzování týchž stříbřitých variet bikolorů všech barev očí ve stejné třídě (BLH/BSH) 

Tytéž stříbřité (tabby) variety BSH/BLH se všemi uznanými barvami očí pro tyto variety se posuzují společně ve stejné 
třídě. Tyto variety se registrují bez kódu pro barvu očí. Tato oprava vychází z návrhu přijatého gen. zasedáním v r. 2018, 

viz obecná část standard, str.79 [→ Standard BLH/BSH & EMS list] 

Změna EMS Japonského bobtaila (JBS) 

EMS Japonského bobtaila se mění na JBS - Japonský bobtail krátkosrstý [→ Standard JBS & EMS list] 

Změna popisu nosu Korata (KOR) 

Místo stopu jde o lehkou prohlubeň mezi čelem a nosem [→ Standard KOR] 

Popis barvy očí a zákaz modrých očí u některých variet (MCO) 

V kombinaci s jakoukoliv barvou srsti jsou povoleny všechny barvy očí s výjimkou modrých. Modré oči jsou povoleny 
pouze s EMS kódy w, 01, 02 a 03. V ostatních případech musí být registrace jako XLH*61 <MCO>, re-registrace není 
možná a není možné tyto kočky užívat v chovu [→ Standard MCO, BRR § 6.14] 

Množství bílé a kód 09 

Množství bílé pro kód 09 je maximálně 1/4 povrchu [→ Obecná část standard, str. 82] 

Testovací programy 

Jakýkoliv návrh na zavedení povinného testu v § 6 Chov. a registračního řádu musí vycházet z vědecky platných údajů, 
obsahovat vědecky podložený testovací program a chovný program [→ BRR § 3.5.1] 

Údaje v plemenné knize a průkazech původu 

Kompletní  informace o kočce v plemenné knize musí vždy obsahovat údaje o obou rodičích. Průkaz původu kočky musí 
vždy uvádět její původ, tj.4 generace předků. [→ BRR § 4.1] 

V LO plemenné knize mohou být pouze plně uznané variety (Livre d’Origine) 

Do LO plemenné knihy mohou být zapsány pouze plně uznané variety plně uznaných plemen. Předběžně uznané a 
neuznané variety plně uznaných plemen musí být uvedeny v RX Plemenné knize.. [→ BRR § 4.2] 

Speciální registrační kódy 

Používání závorek a jejich význam: (XXX) - cílové plemeno, [XXX] - chovný program, <XXX> - výchozí plemeno.          
XXX značí EMS příslušného plemene. Kočka označená <EMS výchozího plemene> nemůže být nikdy využita v chovu 
[→ BRR § 5.1.2.1, 6.1.3]  

Postavení sesterského plemene se využívá i u předběžně uznaných a neuznaných plemen 

Postavení sesterského plemene se využívá i u předběžně uznaných a neuznaných plemen. Statut sesterských plemen je 
přiřazen: Burmila/Tifanie (BML/TIF non), Japonský bobtail ddlouhosrstý/krátkosrstý (JBL non/JBS), Ruská 
modrá/Nebelung (RUS/NEB non), Americký bobtail dlouhosrstý/krátkosrstý (ABL non/ABS non) Asijská dlouhosrstá/ 
krátkosrstá (ALH non/ASH non) a Tonkinská dlouhosrstá/krátkosrstá (TOL non/TOS non) [→ BRR § 6.1, 6.1.1, 8.1] 

Třída noviců a zákaz meziplemenného křížení (MCO) 

Třída noviců je pouze pro dlouhosrsté kočky narozené v Severní Americe. Jejich původ musí být doložen oficiálními 
dokumenty. Křížení s jakýmikoliv jinými plemeny je zakázáno [→ BRR § 6.14] 

Povolené meziplemenné křížení (SRL/SRS) 

Pro Selkirky již není povoleno meziplemenné křížení s PER/EXO, od 1.1.2026 nebude povoleno ani křížení s BLH/BSH 
[→ BRR § 6.23] 

Meziplemenné křížení: omezení pro kočky vystavené ve tř. 13b (kontrolní) 

V kontrolní třídě mohou být vystaveny pouze kočky F1 a dalších generací meziplemenného křížení v rámci chovného 
programu. Toto neplatí pro plemena s povoleným meziplemenným křížením (PEB a SRL/SRS) [→ BRR § 9.1.1] 
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Účast stevardů v BIS 

Výstavní kategorie, do kterých patří kočky předvedené stevardem v BIS, musí být vyznačeny na vysvědčení stevarda. 
[→ JR § 2.1.4.2]  

Vysvědčení posuzovatele-žáka označené jako "nevyhovující" 

V případě, že je vysvědčení označeno jako "nevyhovující", musí jeho kopii zaslat školící posuzovatel do 1 měsíce po 
výstavě FIFe členské organizaci posuzovatele-žáka. [→ JR § 2.1.10]  

Zkouška posuzovatele: místo konání teoretické části zkoušky 

Teoretická část zkoušky může být složena také v souvislosti s výstavami [→ JR § 2.3.6]  

Složení teoretické zkoušky 

Ke složení teoretické zkoušky musí být správně zodpovězeno minimálně 80% otázek jak z obecné části, tak i otázek k 
plemenné kategorii [→ JR § 2.3.7.1]  

Posuzovatelská zkouška: otázky pro teoretickou část 

U posuzovatelů-žáků, kteří již posuzují minimálně 2 kategorie, má teoretická část 5 otázek z výstavního řádu [→ JR § 
2.3.7.3]  

Pouze 1 stáž (min. 30 koček) v úvodní kategorii 

Pro mezinárodního posuzovatele v jeho úvodní kategorii je vyžadována 1 stáž s minimálně 30 kočkami (min. 20 
dospělých nekastrovaných/kastrovaných koček + min. 10 koťat). Pro další kategorie nejsou stáže vyžadovány. [→ JR § 
2.3.13]  

Zkušenosti s posuzováním před přihláškou ke zkoušce ve druhé následné kategorii 

Posuzovatel, který se přihlásí ke zkoušce ze své druhé kategorie, musí předtím posuzovat min. 4x (dříve 10x) jako 
mezinárodní posuzovatel v kategorii, pro kterou již má aprobaci. [→ JR § 2.4.4]  

Dočasný výcvik 

Dočasný výcvik pro doplnění odbornosti je v platnosti do 31.12.2026. [→ JR Příloha 3]  

3 výstavní certifikáty během 2 po sobě jdoucích dnů 

Každý národní člen FIFe může 1x v roce uspořádat takovou kombinaci výstav, kde může kočka získat až 3 certifikáty 
během dvou po sobě jdoucích dnů. [→ SR § 1.11] 

Data konání Světových výstav  

Všechny schválené žádosti o konání Světových výstav se objeví v oficiálním výstavním kalendáři FIFe. [→ SR § 2.2]  

Doplnění Dánska k organizátorům Skandinávské výstavy vítězů 

Dánsko je doplněno do skupiny FIFe členů, kteží mohou pořádat Skandinávskou výstavu vítězů [→ SR § 2.6.6] 

Omezení počtu posuzovaných koček na světové výstavě a Výstavách vítězů 

Na těchto výstavách může posuzovatel posuzovat max. celkem 60 koček [→ SR § 2.7]  

Nový výstavní titul: Zasloužilý vítěz senior (DSW)  

Tento titul mohou získat pouze kočky plně uznaných plemen a domácí kočky. K zisku tohoto titulu musí kočka získat na 
mezinárodních výstavách po 1.1.2022 minimálně 5x ocenění BIS/BOS ve třídách 1-10/14 ve věku minimálně 7 let a více 
[→ SR § 4.18]  

Minimální počet koček pro mezinárodní výstavu snížen na 80 

Asie, Island, Latinská Amerika, Rusko a Velká Británie a take členové pod patronátem mají povolení pořádat 
mezinárodní výstavy s minimálním počtem 80 koček (dříve 100) [→ SR § 1.8.g + Příloha 1] 

Doplnění Malajsie do seznamu zemí s výjimkou pro titul JW 

Malajsie je doplněna do seznamu zemí, které moho udělovat titul JW kočkám, které zvítězily 3x v BIS ve tř. 11 a/nebo 
12. [→ SR Příloha 5] 

Oficiální formuláře FIFe, verze 2022 

Oficiální verze 2022 formulářů FIFe jsou ke stažení z webu FIFe/SCHK. Prosíme o používání pouze aktuálních verzí. 
Toto je důležité hlavně pro vysvědčení stevardů – účast v BIS (viz JR § 2.1.4.2). 
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