
Międzynarodowa Federacja Felinologiczna FIFe 

Hrušovany n/J, listopad 2015 

Drodzy Członkowie FIFe, Sędziowie FIFe oraz członkowie komisji FIFe 

Drodzy koledzy i przyjaciele, 

Niniejszym listem Zarząd FIFe powiadamia was o wdrożeniu nowych kategorii na wystawach, 

począwszy od 1 stycznia 2016. 

W tym dniu, FIFe wprowadza nowe kategorie na wystawach (znakowane liczbami arabskimi: 1, 2, 3 i 

4), jak przyjęło to Walne Zgromadzenie 2013.  

Oby odświeżyć Waszą pamięć, do niniejszego pisma załączyliśmy tamtą propozycję. 

Ponieważ propozycje dotyczące modyfikacji programu szkolenia sędziów nie uzyskały niezbędnej 

większości i zostały odrzucone przez Walne Zgromadzenia 2014 i 2015, kategorie dla szkoleń 

sędziowskich, wraz z egzaminami i etapami pozostają bez zmian i są nadal znakowane liczbami 

rzymskimi: I, II, III i IV. Ponadto, propozycja przełożenia w czasie wdrożenia nowych kategorii na 

wystawach o jeden rok została odrzucona przez Walne Zgromadzenie 2014. 

Kategorie obowiązujące na wystawach zostały wymienione jako załącznik do Regulaminu Wystaw, 

wersja 2016, a kategorie szkolenia sędziowskiego jako załącznik do Regulaminu Sędziów, wersja 

2016, oba te dokumenty zostaną przesłane do Was na koniec roku. Dla Waszej wygody, oba podziały 

zostały załączone do niniejszego pisma. 

Oprócz nowego podziału kategorii na wystawach, Walne Zgromadzenie 2014 przyjęło poniższe  

(zaznaczone drukiem wytłuszczonym) zmiany do Regulaminu Wystaw, ze skutkiem od 01.01.2016: 

- sędzia nie może powstrzymać się od głosowania podczas Best in Show, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

nie ma kwalifikacji do sędziowania wszystkich prezentowanych ras; w takim przypadku jest 

zobowiązany do powstrzymania się od głosowania (§4.9.7) 

- organizatorzy wystaw mogą organizować BIS Rasy dla ras we wszystkich kategoriach (§4.9.4). 

Ponadto, Walne Zgromadzenie 2015 zadecydowało, że organizatorzy wystaw mają możliwość 

włączenia każdej rasy siostrzanej do BIS Rasy. 

Podsumowując, w roku 2016 FIFe będzie mieć dwa podziały na kategorie funkcjonujące równolegle: 

jedną dla wystaw i jedną dla szkoleń sędziowskich. Jedynie kategorie na wystawach zostały 

zmienione na nowe: 1, 2, 3 i 4. Szkolenie sędziowskie / egzamin / procedury etapowe nadal są 

podporządkowane przepisom istniejącym przed 01.01.2016 i dla celów szkoleniowych nadal 

obowiązują kategorie I, II, III i IV. W związku z tym, nie będzie nowych standardów, nowego 

Regulaminu Sędziów, nowych świadectw kandydatów na sędziów, egzaminów i kwestionariuszy 

egzaminacyjnych. Lista sędziów pozostaje bez zmian, wskazując jedynie kategorię szkolenia, a nie 

wystawy. W liście EMS rasy będą uporządkowane alfabetycznie kodami EMS, a Regulamin Wystaw 



określać będzie mapowanie ras oraz kategorie wystawy. Na kolejnych stronach zajęliśmy się 

najważniejszymi kwestiami dotyczącymi wdrażania nowych kategorii na wystawach. Jeśli macie jakieś 

wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt z Panem Karlem Preiss, vicetreas@fifeweb.org . 

Odnośnie Statutu FIFe §5.1, podkreślamy, że Zarząd FIFe jest odpowiedzialny za wdrażanie decyzji 

podjętych przez Walne Zgromadzenie FIFe i nie jest upoważniony do zmiany, uchylenia lub 

ignorowania takich decyzji, działanie takie stanowiłoby naruszenie Statutu. 

Uprzejmie prosimy Członków o przesłanie niniejszego listo do kandydatów na sędziów i 

organizatorów wystaw. 

Mamy nadzieję, że zostaliście odpowiednio poinformowani. Załączamy wyrazy szacunku. 

Z polecenia Zarządu  

Annette Sjödin – Prezes   

Eric Reijers – Sekretarz Generalny 
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SZYBKA TABELA REFERENCYJNA 

R 
z 
ą 
d 

Jesteś Możesz sędziować Możesz szkolić 
kandydatów/być 
egzaminatorem 
poziomów / być 
mentorem** 

Kandydat na sędziego*** 

A sędzią 
kategorii I i 
sędzią 
kategorii II 

wszystkie rasy w kategoriach 1 i 
2 

szkolenie w 
kategoriach I i II 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii III i/lub IV 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii III lub 
odpowiednio IV 

B sędzią 
kategorii I ale 
nie sędzią 
kategorii II 

EXO i PER w kategorii wystaw 1.  
Bez głosowania podczas całego 
BIS dla wystaw kategorii 1, jeśli 
inne rasy, niż uprzednio 
wymienione 2, są obecne w 
dowolnym z 6 paneli (samce, 
samice, itp.) 

szkolenie w 
kategorii I 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii II 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii szkolenia II 

C sędzią 
kategorii II, ale 
nie sędzią 
kategorii I 

wszystkie rasy w kategorii 
wystawy 2 oraz RAG, SBI i TUV 
w kategorii wystaw  1. Bez 
głosowania podczas całego BIS 
dla wystawy kategorii 1, jeśli 
inne rasy, niż uprzednio 
wymienione 3, są obecne w 
dowolnym z 6 paneli (samce, 
samice, itp.) 
 

szkolenie w 
kategorii II 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii I 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii szkolenia I 

D kandydat na 
sędziego w 
kategorii 
sędziowania I 
i/lub II 

X X Zaczynasz / kontynuujesz 
szkolenie / możesz podejść do 
egzaminu dla ras w kategorii 
szkolenia I lub II 

E sędzią 
kategorii III i 
sędzią 
kategorii IV 

wszystkie rasy w kategoriach 3 i 
4 

szkolenie w 
kategoriach III i IV 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii I i/lub II 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii I lub 
odpowiednio II 

F sędzią 
kategorii III ale 
nie sędzią 
kategorii IV 

Wszystkie rasy w kategorii 
wystaw 3 oraz ABY, CRX, DRX, 
DSP, GRX, JBT, 
RUS, SOM i SPH w kategorii 
wystaw 4.  
Bez głosowania podczas całego 
BIS dla wystawy kategorii 4, jeśli 
inne rasy, niż uprzednio 
wymienione 9, są obecne w 
dowolnym z 6 paneli (samce, 
samice, itp.) 

szkolenie w 
kategorii III 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii IV 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii szkolenia IV 



G sędzią 
kategorii IV, 
ale nie sędzią 
kategorii III 

BAL, OLH, OSH, PEB, SIA i THA w 
kategorii wystaw 4. 
Bez głosowania podczas całego 
BIS dla wystawy kategorii 4, jeśli 
inne rasy, niż uprzednio 
wymienione 6, są obecne w 
dowolnym z 6 paneli (samce, 
samice, itp.) 
 

szkolenie w 
kategorii IV 

Jeśli jesteś kandydatem na 
sędziego kategorii III 
kontynuujesz szkolenie / 
możesz podejść do egzaminu 
dla ras w kategorii szkolenia III 

H kandydat na 
sędziego w 
kategorii 
sędziowania III 
i/lub IV 

X X Zaczynasz / kontynuujesz 
szkolenie / możesz podejść do 
egzaminu dla ras w kategorii 
szkolenia III lub IV 

Dla wszystkich innych kombinacji kategorii szkolenia, proszę skorzystać z odpowiedniego połączenia 

rzędów. 

Na przykład: sędzia w kategorii I, II i IV używa rzędów A i G. 

* = obowiązują wszystkie pozostałe przepisy sędziowskie 

**= obowiązują wszystkie pozostałe przepisy w zakresie przyjmowania kandydatów / egzaminów, 

nadzoru nad etapami lub dla bycia mentorem 

***= obowiązują wszystkie pozostałe przepisy dla kandydatów na sędziów. 
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Często zadawane pytania (FAQ) 

FAQ od organizatorów wystaw 

- Czy nadal mogę zapraszać wszystkich sędziów? 

Tak, nie są konieczne żadne zmiany w polityce zapraszania. 

- Które kategorie powinienem wskazać dla sędziów? 

Jak zawsze, należy podać kategorie szkoleniowe I, II, III i IV w katalogu i ulotce wystawy. 

- Co powinienem wziąć pod uwagę, podczas przydzielania kotów do sędziów? 

Możesz przypisać wszystkie rasy sędziemu, zgodnie z jego kategoriami wyszkolenia (I, II, III i IV), a 

sędzia może sędziować i nominować każdego z kotów w tych kategoriach w odnośnej kategorii 

wystawy. 

Na przykład: jeśli przydzielisz MCO, RAG i SBI sędziemu, który jest wyłącznie sędzią II kategorii, może 

on sędziować i nominować koty w kategorii wystaw 1 (RAG, SBI) oraz w kategorii wystaw 2 (MCO). 

- Co powinienem wziąć pod uwagę, podczas Best in Show? 

Sędziowie muszą powstrzymać się od głosowania w trakcie całego BIS kategorii wystawy, gdy koty 

ras, dla których nie mają kwalifikacji, zostały nominowane do BIS. Powstrzymanie się od głosowania 

obowiązuje dla głosowania we wszystkich z maksymalnie 6 paneli w kategorii wystawy (samiec, 

samica, samiec sterylizowany, samica sterylizowana, junior i kociak). 

Na przykład:  jeśli przydzielisz MCO, RAG i SBI sędziemu, który jest wyłącznie sędzią II kategorii, sędzia 

musi powstrzymać się od głosowania podczas całego BIS kategorii wystawy 1, jeśli do BIS jest 

nominowany PER lub EXO.  

Kolejny przykład: jeśli organizujesz BIS Rasy dla BAL/SIA/OLH/OSH i wszystkie inne wymagania są 

spełnione, możesz zaprosić sędziego w kategorii IV i może on(a) sędziować, nominować i głosować w 

tym BIS Rasy. 

- Co powinienem wziąć pod uwagę, podczas przydzielania kandydatów na sędziów do sędziów 

instruktorów? 

Patrz poniżej, w sekcji FAQ od kandydatów na sędziów. 

 

FAQ od sędziów 

- Co powinienem wziąć pod uwagę, podczas Best in Show? 

Patrz powyżej, w sekcji FAQ od organizatorów. 

- Jak dobierać koty do egzaminu praktycznego? 

Koty należy dobierać z ras, które są częścią kategorii szkoleniowej, z której odbywa się egzamin, 

niezależnie od tego, w jakiej kategorii wystawy rasy występują. 



- Jak podejmuję / nadzoruję etap? 

Etapy są podejmowane i nadzorowane w kategorii szkoleniowej. Na świadectwie etapu sędziego 

próbnego liczą się jedynie koty, z ras objętych kategorią szkoleniową. 

 

FAQ od kandydatów na sędziów / sędziów szkolących. 

- Które rasy mogę badać z sędziami szkolącymi i czy mogą być umieszczone na świadectwie 

kandydata na sędziego? 

Jako kandydat na sędziego możesz zasiadać jedynie z instruktorami, którzy są kwalifikowanymi 

sędziami w twojej kategorii szkoleniowej (I,II, III i IV). Koty przypisane do sędziego szkolącego do 

oceny, ale należące do ras, które nie są częścią twojej kategorii szkolenia, nie mogą być umieszczone 

na świadectwie kandydata na sędziego. Świadectwa kandydata na sędziego  nadal będą wystawione 

dla kategorii szkoleniowych i w związku z tym, mogą być uwzględniane  jedynie koty z ras objętych 

specyficzną kategorią szkoleniową. 

 

Propozycja 5 Zarządu – nowy podział kategorii 

Zarząd FIFe proponuje, aby od 01.01.2016 stosować poniższy podział na kategorie na wszystkich 

wystawach odbywających się wg Przepisów FIFe. 

Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

EXO 
PER 
RAG 
SBI 
TUV 

ACL 
ACS 

MCO 
NEM 
NFO 
SIB 
TUA 

BEN 
BML 
BRI 
BUR 
CHA 
CYM 
EUR 
KBL 
KBS 
KOR 
MAN 
MAU 
OCI 
SIN 
SNO 
SOK 

ABY 
BAL 
CRX 
DRX 
DSP 
GRX 
JBT 
OLH 
OSH 
PEB 
RUS 
SIA 

SOM 
SPH 
SYL 
SYS 

Kategoria 1: rasy z obecnej kategorii I i II sędziowane wg koloru 

Kategoria 2: rasy z obecnej kategorii II sędziowane w grupach 

Kategoria 3: rasy typu ciężkiego / średniego z obecnej kategorii III 

Kategoria 4: rasy orientalne, bezwłose, królewskie i eleganckie z istniejącej kategorii III / IV. 

Jednym z aspektów nowego podziału kategorii 3/4 jest to, że rasy BEN/MAU/OCI/SOK, DSP/PEB/SPH i 

CRX/DRX/GRX są utrzymane razem w tej samej kategorii. 



Komisja Wystaw FIFe oraz Komisja Sędziowska i Standardów przygotują niezbędne, szczegółowe zmiany w 

Regulaminach Wystaw FIFe oraz Regulaminach Sędziów FIFe w celu wdrożenia zmienionego systemu kategorii i 

zostaną one zaprezentowane jako propozycje Walnego Zgromadzenia FIFe 2014. 

 Głosy ZA Głosy PRZECIWKO Głosy WSTRZYMAŁ SIĘ 

JSC 6 0 0 

S.C. 5 0 0 

BC Kot IV przeciwko   

BC – inne za   

Uzyskane 26 10 3 

 


