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VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH-SCHK                                                                              platný od 1.1.2015 

SEZNAM ZMĚN 

Článek Upraven

o 

Status Poznámka 

1.8.g 01.01.15 Doplnění Výjimka z minimálního počtu koček nutného pro pořádání 

mezinárodní výstavy: počet snížen na 100 pro Izrael 

Změna Výjimka je prodloužena do 31.12.2018 (viz Tabulka výjimek z 

Výstavního řádu, str. 23) 

1.8.h 01.01.15 Doplnění Odkaz na Stanovy FIFe čl. 13.4 

1.8.i 01.01.15 Doplnění Vysvětlení, které ISO kódy států použít 

1.10.c 01.01.15 Doplnění Údaj o názvu nebo ISO kódu země pobytu posuzovatelů 

uvedených programu výstavy 

1.13 01.01.15 Doplnění Kopii přihlášky zasílá majitel kočky klubu FIFe, jehož je 

členem 

1.14 01.01.15 Doplnění Údaj o názvu nebo ISO kódu země pobytu posuzovatelů 

uvedených v katalogu výstavy 

2.6 01.01.15 Doplnění Skandinávská výstava : Finsko 

2.8 01.01.15 Nově Tituly BIS pro domácí kočky na Světové výstavě a na 

Skandinávské výstavě 

4.9.3 01.01.15 Doplnění BIS může být zvolen společně v kategoriích I + II a/nebo 

společně v kategoriích III + IV 

4.9.4.8 01.01.15 Zrušeno Pokud se koná BIS pro určité plemeno, mělo by to být 

oznámeno minimálně 2 týdny před výstavou 

5.5.2 01.01.15 Doplnění Předběžně uznané variety 

5.4 01.01.15 Doplnění Mimoevropští posuzovatelé ve třídách 13a, 13b + 13c na 

výstavách mimo Evropu 

Doplnění Pro třídy 13a, 13b + 13c: posuzovatelé musí mít kvalifikaci 

pro příslušnou kategorii 

5.5.4 01.01.15 Doplnění Třídy 13a, 13b + 13c jsou i pro kočky předběžně uznaných 

plemen 

6.1.3 01.01.15 Doplnění Maximální počet koček, které mohou být posuzovány 

posuzovatelem s žákem nebo zkoušejícím posuzovatelem na 

výstavách v mimoevropských zemích 

6.7.3 01.01.15 Zrušeno Posuzovatelé, posuzovatelé žáci a stevardi mají zakázáno mít 

během posuzování a BIS zapnuty elektronické přístroje 

Příloha 3 01.01.15 Doplnění Výjimka pro všechny certifikáty, které mohou být získány v 

jedné zemi, pro Izrael 

Vypuštěno Portugalsko (viz Příloha 4) 

Příloha 4 01.01.15 Doplnění Výjimka pro všechny certifikáty ve třídách 7 a 8, které mohou 

být získány v jedné zemi, pro Portugalsko (platnost do 

31.12.2016) 

Příloha 6 01.01.15 Změna Výjimka pro všechny certifikáty, které mohou být získány v 

jedné zemi, pro Jižní Ameriku a Asii: prodlouženo do 

31.12.2017 

Příloha 9 01.01.15 Doplnění Výjimka pro přiznání titulu JW ziskem 3 x BIS: Izrael 

Tabulka 

výjimek z 

Výstavníh

o řádu 

01.01.15 Doplnění Čl. 1.8.g: Izrael 

Změna Čl. 1.8.g prodlouženo do 31.12.2018 

Doplnění Příloha 3 a 9: Izrael 

Zrušeno Příloha 3: Portugalsko 

Doplnění Příloha 4: Portugalsko 

Změna Příloha 6: prodlouženo do 31.12.2017 

Tabulka 

vad 2.2 

01.01.15 Vypuštěno Slovo “abnormální” v “Jakékoli abnormální výčnělky, 

prohlubně a praskliny lebky” 

Přesunuto Z “vad, vylučujících udělení známky Výborná a jakýchkoli 

vyšších ocenění” do “diskvalifikačních vad” 

Tabulka 

vad 9.1 +  

9.2 

01.01.15 Doplnění Poznámka: Thai/thajská kočka (THA) 
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Kap. I Organizace národní a mezinárodní výstavy koček 
 

1.1 Hlavní požadavky  

 a) Během víkendu v týdnu, kdy se koná generální zasedání FIFe, se nesmí konat 

žádná výstava koček. 

 b) Aktuální verze seznamu výstav FIFe je zveřejněna na webových stránkách FIFe. 

Na požádání může být členské organizaci FIFe nebo posuzovateli FIFe zaslána 

tištěná verze. 

 c) Námitky proti zařazení výstavy do seznamu FIFe mohou být uplatněny proti 

výstavám maximálně 2 roky před jejich konáním. 

 d) Výstavy se smějí konat kterýkoliv den v týdnu. V jednom týdnu se smějí konat 

dvě výstavy. 

1.2 Žádost o povolení pořádat výstavy 

 V zemích, v nichž je organizace členem národního svazu (federace), musí být 

žádost o povolení pořádat mezinárodní výstavu podávána prostřednictvím 

sekretariátu národního svazu. Termíny výstav je možno rezervovat maximálně na 

10 let dopředu. 

1.3 Poplatek za pořádání výstavy  

 Žádost o povolení konat mezinárodní výstavu podléhá povinnosti zaplatit poplatek, 

jehož výši stanovuje generální shromáždění FIFe. Pro výstavy SCHK tento poplatek 

v Kč stanovuje předsednictvo SCHK, poplatek v EUR je schvalován generálním 

zasedáním FIFe.  

 Je-li dvoudenní výstava rozdělena na 2 dny podle kategorií, platí se poplatek jako 

za 1 výstavu. 

1.4 Vzdálenost mezi výstavami 

 Je-li na stejné datum plánováno více výstav (národních nebo mezinárodních), musí 

být mezi místy konání výstav vzdálenost nejméně 400 km po silnici. U výstav, 

hlášených na stejný termín, má přednost ta, která byla hlášena dříve. Pravidlo 

vzdálenosti 400 km platí pro výstavy, u kterých bylo při žádosti o konání uvedeno 

datum a místo konání. U výstav, kde nebylo uvedeno místo konání, není vydáno 

povolení konat výstavu v případě, že se dodatečně uvedené místo konání výstavy 

nachází ve vzdálenosti do 400 km od místa, kde se koná již povolená výstava.     

 Výstavy koček, které se konají ve stejném termínu v místech do 400 km, je možné 

realizovat, jen pokud s tím souhlasí příslušní členové FIFe. Písemný souhlas musí 

být zaslán na sekretariát FIFe nejméně 2 měsíce před konáním výstavy. 

1.5 Divoké kočky, munchkin a skotská klapouchá 

 Na výstavách koček je zakázáno vystavovat, propagovat nebo inzerovat: 

 - jakékoliv divoké kočky nebo jakákoliv nová plemena pocházející z divokých koček; 

 - kočky trpící (pseudo)achondroplazií (jako je munchkin) nebo 

osteochondrodysplazií (jako je skotská klapouchá kočka) nebo kočky s takovými 

předky. 
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1.6 Mezinárodní výstava 

 Aby organizátor získal právo uspořádat mezinárodní výstavu a s tím i udělování 

titulů CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS a CAPS, musí splnit 

příslušné podmínky daných pravidel. 

1.7 Kokarda FIFe 

 Na každé mezinárodní výstavě koček má být udělena kokarda FIFe. 

1.8 Podmínky pro uspořádání mezinárodní výstavy 

               Výstavy označované jako mezinárodní musí splňovat následující podmínky:     

 a) musí být přítomen jeden nebo více mezinárodních posuzovatelů, přičemž 

nejméně jeden musí být ze zahraničí; 

                 b) při přejímce zvířat musí být přítomen veterinární lékař, který kočky prohlédne a 

který musí být během celé výstavy k dosažení. U zdvojených výstav, kdy se konají 

dvě samostatné výstavy ve dvou po sobě následujících dnech, mohou být kočky, 

které mají být vystaveny po oba dny, prohlédnuty veterinářem jen první den, 

pokud výstavní výbor nestanoví jinak;                                                                 

c) kočky musí být očkovány podle požadavků země, kde se výstava koná, proti 

panleukopenii, kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto očkování musí být provedeno 

nejméně 15 dnů před konáním výstavy. Platnost očkování musí být vyznačena 

veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu 

kočky. Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními; 

 d) doporučuje se, aby posuzovatelé, posuzovatelé-žáci a stevardi byli očkováni proti 

tetanu; 

 e) přihlášeno do soutěže a zapsáno v katalogu musí být nejméně 150 koček, 

z nichž nejméně 80% musí být zapsáno v plemenných knihách. Pokud není dosažen 

tento počet 14 dní před výstavou, je třeba takovou výstavu považovat a prohlásit 

za národní s počtem nejméně 80 koček; 

       f) zemích s rozvojovými oblastmi a ve zvláštních případech může dát FIFe souhlas 

ke konání MVK s méně než 150 kočkami za předpokladu, že koček bude nejméně 

100 a že důvod k žádosti o výjimku bude akceptován předsednictvem FIFe;  

       g) požadovaný počet koček je pro Jižní Ameriku, Asii, Bulharsko, Island, Izrael, 

Řecko, Kypr, Velkou Británii a členy pod patronátem snížen na 100, z nichž 

minimálně 80% koček přihlášených na výstavu a uvedených v katalogu, musí být 

kočky s vystaveným průkazem původu. Pro Bulharsko, Řecko, Kypr a Velkou 

Británii je snížení počtu koček platné do data uvedeného v Tabulce výjimek 

z Výstavního řádu;  

 h) oficiální dokumenty, pozvánky na výstavu, výstavní katalogy, posudky a 

diplomy, na nichž musí být logo FIFe, musejí být tištěny latinskými písmeny a 

pokud je to třeba, tak navíc národní abecedou. (viz Stanovy FIFe, čl. 13.4). 

 i. Pokud jsou používány ISO kódy pro názvy zemí, mají to být mezinárodní ISO 

kódy názvů zemí 3166-1 alfa-2. Jejich současný úplný a platný seznam je uveden v 

Příloze 2 Stanov FIFe.  

  1.9  Podmínky pro pořádání národní výstavy                                   

 Pro pořádání národní výstavy koček platí tato pravidla kapitoly I:  

 a) článek 1.6 po nahrazení slovního spojení „CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB, 

CAPIB“ pouze spojením „CAC a CAP”;   

 b)  článek 1.8 po nahrazení textu pod písmenem e) formulací „přihlášeno do soutěže 

a zapsáno v katalogu musí být nejméně 80 koček, z nichž nejméně 80% musí být 

zapsáno v plemenných knihách” a bez písmene g). 

1.10 Odpovědnost organizátora výstavy               

 Organizátor výstavy musí:  

 a) pozvat schválené posuzovatele (viz článek 6.1);  

 b) zajistit pojištění pro zahraniční posuzovatele a ostatní osoby pracující na 

výstavě, kluby, které nemohou pojištění zajistit, to musí předem oznámit, aby se 

zmíněné osoby mohly pojistit ve své vlasti.                 

 c) zveřejnit program výstavy obsahující:  

  - datum konání výstavy             

- místo a adresu konání výstavy            

- datum uzávěrky přihlášek                

- výši klecného              

- jména posuzovatelů působících na výstavě s uvedením kategorií, pro které mají 
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posuzovatelskou kvalifikaci včetně ISO kódu země, kde žijí, nikoli země jejich 

členství                                                                                                                                                         
- seznam hotelů v okolí místa konání výstavy, které přijímají kočky, aby si 

vystavovatelé mohli zajistit ubytování 

  - veterinární podmínky a podmínky pro přechod hranic        

  - začátek a konec výstavy 

  - číslo účtu (banky apod.), kam má být zasláno klecné; 

 d) uchovat nejméně 3 roky následující podklady: 

  - všechny kopie posudků 

  - kopii seznamu koček, které byly nominovány pro BIS 

  - originály seznamů nominací koček, navržených jednotlivými posuzovateli 

  - katalog výstavy    

  - seznam nepřítomných koček (absentů) a výsledkovou listinu výstavy;   

 e) předat posuzovateli potřebné dokumenty včas před začátkem posuzování, 

seznam nepřítomných koček musí být posuzovatelům předán co nejdříve;     

 f) každý posuzovatel musí mít k dispozici blízko svého posuzovacího stolu klece 

minimálně pro 4 kočky; 

 g) klece u posuzovatelů musí mít dělící stěny; 

 h) organizátor je povinen sdělit pozvaným posuzovatelům nejméně 14 dní před 

výstavou, kde budou ubytováni. Posuzovatelé musejí být také informováni o 

dopravě do hotelu. 

    1.11 Kokardy                                                                                                          

Článek zrušen 

1.12 Platby poplatků za účast na výstavě  

 Platby výstavních poplatků musí být zaplaceny dle instrukcí pořádající rganizace 

klubu) uvedených v propozicích výstavy. 

 Garance za výstavní poplatky platí pouze pro přihlášky potvrzené národním členem 

FIFe nebo klubem národního člena kam majitel kočky patří. 

1.13 Přihlášky na výstavu v zahraničí 

 Přihlášky na výstavu musí být vyplněny podle požadavků pořádajícího klubu a 

zaslány podle instrukcí na propozicích. 

 Kopie přihlášky na výstavu v zahraničí musí být majitelem kočky zaslána i jeho 

členskému klubu/organizaci FIFe podle jeho pokynů. 

1.14 Katalog a další tištěné materiály  

 Na titulní straně katalogu musí být vytištěno logo FIFe, ČSCH a SCHK 

 U každé vystavené kočky musí v katalogu být uvedeno: 

 - katalogové číslo 

 - jméno a titul vystavené kočky 

 -  určení plemene a barevné variety   

 -  číslo posuzovací skupiny (plemena, která jsou posuzována ve skupinách) 

 - datum narození 

 - pohlaví 

 - výstavní třída, ve které má být kočka vystavena 

 - jména a EMS kódy rodičů vystavované kočky (neplatí pro domácí kočky) 

 -  jméno chovatele (neplatí pro domácí kočky) 

 -  jméno majitele.  

 Katalog musí obsahovat seznam na výstavě činných posuzovatelů (včetně ISO kódu  

země jejich bydliště – nikoliv členství) a majitelů koček s uvedením členství v ZO/ 

klubu, s ISO kódem země jejich bydliště a s katalogovými čísly vystavovaných 

koček. 

     Katalog nesmí být zveřejněn před datem pořádání výstavy. 

  Pro výstavy, kde kočky mohou v po sobě následujících dnech obdržet více 

certifikátů, smí být tištěn společný katalog s jasným vyznačením dne, kdy je kočka 

přihlášena do soutěže. 

1.15 Kočky uvedené v katalogu  

 a) Za každou přihlášenou kočku zapsanou v katalogu musí majitel zaplatit výstavní 

poplatek, a to i v případě její nepřítomnosti. Pokud se majitel nemůže výstavy 

zúčastnit z jakýchkoliv důvodů a ví to již před datem uzávěrky výstavy, je povinen 

písemně o této skutečnosti informovat organizátora výstavy.   

 b) Soutěže se mohou zúčastnit pouze kočky zapsané v katalogu. 

http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
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 c) Bez výslovného povolení pořadatele nesmí kočky opustit výstavu před jejím 

ukončením.  

1.16 Zaslání katalogu sekretariátu FIFe    

 Výstavní katalog a kompletní výsledková listina musí být k dispozici a na vyžádání 

sekretariátu FIFe zaslán po dobu 3 let po pořádání výstavy. Výsledková listina musí 

obsahovat kompletní výsledky včetně absencí, BIV, NOM a výsledků BIS. 

1.17 Zodpovědnost pořadatele výstavy vzhledem k vystavovatelům a 

návštěvníkům 

 Pořadatel výstavy je povinen: 

 a)  zaslat účastníkům v dostatečné lhůtě před výstavou potvrzení přijetí (výjimka: 

nepředvídatelné okolnosti); stejně tak je pořadatel povinen oznámit, pokud nebyla 

přihláška přijata. (Přihláška může být odmítnuta i bez udání důvodu). V potvrzení o 

přijetí zvířete na výstavu se povinně uvádí adresa, kde se výstava koná. 

Doporučuje se připojit plánek města s vyznačením místa konání výstavy; 

 b) stanovit pro každou výstavu výstavní poplatky (klecné); 

 c)  zajistit nezbytné a bezpečné vybavení výstavy 

 - dostatečně velké klece (pro 1 kočku min. 50x50x50 cm); 

 - v jedné kleci smí být pouze jedna kočka, ve dvoukleci mohou být maximálně 3 

kočky, výjimky jsou povoleny pro vrhy; 

 - při stavění klecí musí být ponechán odstup nejméně 1,25 m mezi jednotlivými      

   řadami (uličky pro návštěvníky);     

 -  klece nesmí být v žádném případě (ani pro BIS) stavěny na sebe; 

 d) do 40 dnů po skončení výstavy zaslat každému národnímu svazu, jehož členové 

se výstavy zúčastnili, katalog s výsledkovou listinou;    

 e)  při zařazování koček do tříd dbát na věk zvířete:        

 - v případě jednodenní výstavy je rozhodující datum konání výstavy                     - 

v případě více než jednodenní výstavy rozdělené podle kategorií je rozhodující 

datum, kdy je posuzována daná kategorie                                                                          - 

v případě jakékoliv jiné výstavy trvající déle než 1 den je rozhodujícím dnem první 

den konání výstavy. 

 

Kap. II Světová výstava 

 
 Každoročně se koná jedna Světová výstava koček FIFe podle následujících pravidel: 

2.1 Žádost o uspořádání světové výstavy 

 Národní člen FIFe, který má zájem o uspořádání světové výstavy, zašle svou žádost 

předsednictvu FIFe. O konání světové výstavy rozhoduje předsednictvo FIFe. Pokud 

jsou podány žádosti těmi národními členy FIFe, kteří světovou výstavu ještě 

nepořádali, není možné, aby ji pořádali ti národní členové FIFe, kteří tuto možnost 

již měli. 

2.2 Datum konání světové výstavy 

 Světová výstava se koná každoročně o posledním říjnovém víkendu. 

2.3 Kvalifikace pro světovou výstavu   

 Světové výstavy se mohou zúčastnit pouze domácí kočky a kočky plemen plně 

uznaných FIFe, patřící jednotlivým členům národních členů FIFe.    

 Světové výstavy se mohou zúčastnit pouze kočky, které během 13 měsíců 

předcházejících datu výstavy dosáhnou následující kvalifikace:    

  - koťata 4 - 7 měsíců: BIV nebo nominace pro BIS nebo nejméně 1 x V1. Tato 

kvalifikace platí jen pro třídu 12;   

  - mláďata 7 - 10 měsíců: BIV (Best in Variety, Vítěz barevné variety) nebo 

nominace pro BIS nebo 3 x V1; 

  - dospělé kočky: BIV nebo nominace pro BIS nebo minimálně titul IC/IP nebo 

zvíře, které bylo kvalifikováno ve třídách 11 a 12 během 13 měsíců před 

světovou výstavou; 

  - domácí kočky: nominace pro BIS, získaný titul DSM. 

 Tato kvalifikace je přezkoumána a potvrzena příslušným svazem země, jehož je 

vystavovatel členem. 

 

 

http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
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2.4 Titul Světový vítěz (World Winner) 

 Všechny kočky, které zvítězí v BIS, obdrží titul World Winner (WW) - Světový vítěz 

s uvedením letopočtu. Tento titul je uváděn v rodokmenu kočky stejně jako ostatní 

FIFe tituly (viz čl. 4.1.1). 

2.5 Omezení výstav v termínu konání Světové výstavy   

 V termínu konání Světové výstavy FIFe se nesmí konat jiná výstava FIFe. 

2.6 Skandinávský vítěz (Scandinavian Winner Show) 

 Skandinávské země (Norsko, Švédsko a Finsko) mohou jedenkrát za rok 

organizovat výstavu podle pravidel platných v rámci FIFe pro světovou výstavu, s 

výjimkou čl. 2.2  a  ustanovení o kvalifikaci domácích koček (DSM).                                 

 Vítězové BIS získávají titul Scandinavian Winner (SW) - Vítěz Skandinávie s 

uvedením letopočtu. Vítěz poté má tento titul uveden v průkazu původu jako jiné 

dosažené tituly FIFe. 

2.7 Účast posuzovatelů na volbě Best in Show 

 Organizátor výstavy FIFe podle tohoto předpisu musí zajistit, aby:       

 - všichni posuzovatelé, kteří na výstavě posuzovali danou kategorii, byli přítomni při 

volbě BIS dané kategorie; 

 - pokud je třeba, bude oznámeno, kdo je rozhodující posuzovatel a i on bude při 

volbě BIS dané kategorie přítomen. Tím se předejde nutnosti rozhodovat losem;  

 - výjimky jsou možné pouze za nepředvídatelných okolností.    

2.8 Best in Show domácích koček 

 Na výstavách pořádaných podle této kapitoly jsou zadávány následující tituly:  

- Best in Show domácí kočka dlouhosrstá 

- Best in Show domácí kočka krátkosrstá 

    

Kap. III Účast na výstavách 

 
3.1 Registrace v plemenné knize            

 Všechny kočky musí být registrované v plemenné knize člena FIFe (LO nebo RIEX) 

s výjimkou domácích koček, noviců a koček přihlášených na výstavu podle článku 

8.2 (non FIFe). Následující kočky také nemusí být registrované v plemenné knize 

člena FIFe, ale musí mít zažádáno o registraci:   

 - koťata ve věku 4 – 7 měsíců;                                     

 - kočky právě importované z jiných organizací. 

3.2 Mikročipy 

 Čipování koček je doporučenou formou jejich identifikace.  

3.3            Minimální věk 

  Kočky musí během výstavy dosáhnout věku nejméně 4 měsíce. Toto pravidlo platí 

pro národní i mezinárodní výstavy, semináře, plemenné a propagační výstavy.           

3.4 Účast na výstavě 

 Před vstupem do výstavní haly musí mít kočky ostříhány špičky drápů.                                   

  Výstavy se nesmí zúčastnit: 

 - kojící kočky          

 - březí kočky 

 - trpasličí kočky  

 - kočky s odstraněnými drápky  

 - kočky s deformacemi chodidel nebo nohou 

 - slepé kočky 

 - hluché kočky 

 - kočky s kupírovaným ocasem či ušima 

 - nekastrované domácí kočky starší 10 měsíců 

 - tetované kočky, s výjimkou tetování jako identifikačního čísla pro registraci 

3.5 Bílé kočky 

 Bílé kočky musejí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché. 

3.6 Vystavování podle fenotypu 

 Na výstavě mohou kočky soutěžit podle fenotypu, pokud se liší od jejich známého 

genotypu. V takovém případě musí být v rodokmenu kočky stanoven nejen její 

známý genotyp, ale i fenotyp. Fenotyp podle EMS je uveden v závorkách. 

 

http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
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3.7 Zamykání klecí 

 Zamykání výstavních klecí a/nebo přemísťování koček do jiných klecí před 

ukončením posuzování je zakázáno a vede k vyloučení ze soutěže. 

3.8 Příznaky onemocnění během výstavy 

 Pokud zjistí veterinární lékař působící na výstavě během přejímky zvířat nebo 

později v průběhu výstavy u vystavované kočky příznaky jakéhokoliv onemocnění, 

tato kočka i všechna další zvířata daného majitele nebo majitele, žijícího s ním ve 

společné domácnosti, musí okamžitě opustit výstavní prostory. 

3.9 Vady vedoucí k diskvalifikaci 

 Převedeno do Tabulky vad v Přílohách 

3.10 Obecné vady u všech plemen koček 

 Převedeno do Tabulky vad v Přílohách 

  

Kap. IV Tituly a certifikáty zadávané na výstavách FIFe 

 
4.1 Výstavní tituly a certifikáty 

4.1.1 Tituly a jejich zkratky: 

 CH Šampion/Champion 

 PR  Premior/Premier 

 IC  Mezinárodní šampion/International Champion 

 IP  Mezinárodní premior/International Premier 

 GIC Mezinárodní grandšampion/Grand International Premier 

 GIP Mezinárodní grandpremior/Grand International Premier 

 EC  Evropský šampion/European Champion (přiznáván do 31.12.2008) 

 EP  Evropský premior/European Premier (přiznáván do 31.12.2008) 

 FAC Americký šampion FIFe/FIFe American Champion (přiznáván do 

31.12.2008) 

 FAP Americký premior FIFe/FIFe American Premior (přiznáván do 31.12.2008) 

 SC Supreme šampion/Supreme Champion (přiznáván od 1.1.2009) 

 SP Supreme premior/Supreme Premier (přiznáván od 1.1.2009) 

  Tyto tituly se uvádějí před plným jménem kočky 

 NW Národní vítěz/National Winner (přiznáván od 1.1.2011) 

 SW Skandinávský vítěz/Scandinavian Winner  

  Tyto tituly se uvádějí před plným jménem kočky a před případnými výše 

uvedenými tituly 

 WW Světový vítěz/World Winner 

  Tento titul + rok získání se uvádějí před plným jménem kočky a před 

případnými výše uvedenými tituly 

 JW Vítěz mladých/Junior Winner 

 DM Vynikající (chovné) zásluhy/Distinguished Merit 

 DSM Vynikající výstavní zásluhy/Distinguished Show Merit 

 DVM Zasloužilý vítěz variety/Distinguished Variety Merit 

  Tyto tituly se uvádějí za plným jménem kočky 

 U předběžně uznaných plemen se zadávají tituly PCH/PPR a PIC/PIP  

 (P označuje „předběžný”) 

 Všechny FIFe tituly jsou:  

 - zadávány pouze kočkám registrovaným v plemenné knize člena FIFe (a pro 

 domácí kočky), které jsou vlastněny členem národního člena FIFe 

 - u jména kočky se uvádějí pouze zkratkou s výjimkou titulu WW (uvádí se rok). 

4.1.2 Certifikáty a jejich zkratky 

 CAC Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté 

 CAP Certificat d’Aptitude au Premium de Beauté 

 CACIB Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté 

 CAPIB Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté 

 CAGCIB Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté 

 CAGPIB Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté 

 CACS Certificat d’Aptitude au Championnat Supreme de Beauté 

 CAPS Certificat d’Aptitude au Premium Supreme de Beauté 
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4.2 Získání titulu šampion/premior 

 - pokud kočka získá minimální potřebný počet bodů (viz čl. 6.9), může získat: 

  - v otevřené třídě certifikát CAC 

  - ve třídě kastrátů certifikát CAP. 

 Kočka musí obdržet 3 x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých 

národních nebo mezinárodních výstavách FIFe, aby získala titul šampion/premior. 

4.3 Získání titulu mezinárodní šampion/premior 

 - pokud kočka získá minimální potřebný počet bodů (viz čl 6.9), může získat: 

   - ve třídě šampionů certifikát CACIB 

   - ve třídě premiorů certifikát CAPIB 

 Kočka musí obdržet 3 x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 

různých mezinárodních výstavách FIFe ve 2 různých zemích. V jedné zemi je 

povoleno získat maximálně 2 CACIB/CAPIB. Výjimky jsou uvedeny v Přílohách.  

4.4 Získání titulu mezinárodní grandšampion/mezinárodní grandpremior    - 

pokud kočka získá minimální potřebný počet bodů (viz článek 6.9), může získat: 

 - ve třídě mezinárodních šampionů certifikát CAGCIB 

 - ve třídě mezinárodních premiorů certifikát CAGPIB                                  

 Kočka musí obdržet: 

 6 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 6 

mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 4 certifikáty CAGCIB /CAGPIB je 

možno získat ve stejné (1) zemi 

 nebo                 

 8 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 4 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na 8 

mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 7 certifikátů CAGCIB/CAGPIB je 

možno získat ve stejné (1) zemi. Výjimky jsou uvedeny v Přílohách.  

 4.5 Získání titulu supreme šampion/supreme premior   

 - pokud kočka získá minimální potřebný počet bodů (viz čl. 6.9), může získat: 

 - ve třídě mezinárodních grandšampionů certifikát CACS  

 - ve třídě mezinárodních grandpremiorů certifikát CAPS. 

 Kočka musí obdržet: 

 9 x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 9 

mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 7 je možno získat ve stejné (1) 

zemi 

 nebo 

              11 x certifikát CACS/CAPS od 6 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na 

mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 10 je možno získat ve stejné (1) 

zemi. Výjimky jsou uvedeny v Přílohách. 

4.6 Přiznání titulů  

 Certifikáty pro získání titulů šampion, premior, mezinárodní šampion, mezinárodní 

premior, mezinárodní grandšampion, mezinárodní grandpremior, supreme šampion, 

supreme premior jsou platné, pouze pokud je přizná národní federace/národní klub, 

jehož je vystavovatel členem. 

 Majitel kočky je povinen sdělit svému národnímu sekretariátu obdržení posledního 

požadovaného certifikátu maximálně do 1 měsíce po jeho obdržení, jinak se 

vystavuje postihu ze strany plemenné knihy. 

 Certifikáty a tituly, které nejsou získané dle pravidel FIFe nesmějí být uznány.  

 Všechny certifikáty musejí být získané ve stejné varietě (EMS kód /skupina). 

 Pokud změna EMS kódu vede ke změně variety/skupiny, tak 

- všechny doposud získané tituly musí být zachovány (pro uznané variety) 

- všechny certifikáty pro další titul musí být získány v nové varietě/skupině 

4.7 Přechod do vyšší třídy 

 Jakmile kočka obdrží potřebný počet certifikátů podle článků 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5, 

musí být na následující výstavě vystavena v následné vyšší třídě. 

 Kočka, která již získala maximální povolený počet certifikátů v jedné stejné zemi, 

nesmí již být více v této zemi v dané třídě vystavována. Dokud kočka nesplní 

požadavky pro přechod do následné vyšší třídy, smí být vystavována pouze mimo 

soutěž. 

4.8 Vítěz variety (BIV) – 95 bodů 

 a) Vítěze variety vybírá posuzovatel ze všech koček dané variety bez rozdílu věku a 

pohlaví pod podmínkou, že jsou přítomna nejméně 3 zvířata této barevné variety; 
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 b) v případě vyššího počtu soutěžících mohou být uděleny maximálně 3 tituly vítěz 

variety, a to pro koťata 4-7 měsíců, mláďata 7-10 měsíců a dospělá zvířata za 

předpokladu dodržení předchozího pravidla; 

 c) kastráti ve věku nad 10 měsíců soutěží navzájem mezi sebou o BIV pro kastráty; 

 d) titul vítěz variety může být udělen pouze kočce, která získala ve své třídě 

alespoň 95 bodů; 

 e) posuzovatel nemusí udělit titul BIV, pokud mu nejsou prezentovány dostatečně 

kvalitní kočky, ale nemůže neudělit BIV, pokud kočka dosáhla ve své třídě alespoň 

95 bodů. 

4.9 Nominace do Best in Show (NOM) a Best in Show (BIS) 

4.9.1 Nominace do Best in Show 

 Každý posuzovatel může v každé kategorii, kterou posuzuje, nominovat: 

 a) dospělého kocoura 

 b) dospělou kočku 

 c) dospělého kastrovaného kocoura 

 d) dospělou kastrovanou kočku 

 e) mládě ve věku 7-10 měsíců (bez rozdílu pohlaví) 

 f) kotě ve věku 4-7 měsíců (bez rozdílu pohlaví)                                          

Domácí kočky mohou být nominovány bez ohledu na věk takto:                         

g) krátkosrstý kocour                                                                                            

h) krátkosrstá kočka                                                                                                  

i) dlouhosrstý kocour                                                                                                

j) dlouhosrstá kočka                                                                                             

4.9.2 Podmínky nominace pro Best in Show                                         

Vystavená kočka musí náležet k uznané barevné varietě plně uznaného plemene (s 

výjimkou domácích koček).                                                                           

Kočka musí dosáhnout minimálně 97 bodů.                                                          

Pokud kočka ve své třídě dosáhla minimálně 97 bodů, nesmí být nominace 

odmítnuta.                                                                                                     

Pokud dosahují alespoň 97 bodů, může posuzovatel nominovat:                        

 a) dospělou kočku i v případě, že byla v soutěži o BIV poražena mládětem ve 

věku 7–10 měsíců, kotětem ve věku 4-7 měsíců nebo dospělou kočkou opačného 

pohlaví;                                                                                                        

 b) kastrovanou dospělou kočku i v případě, že v soutěži o BIV byla poražena 

dospělou kastrovanou kočkou opačného pohlaví;                                                     

 c) mládě ve věku 7–10 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo 

dospělou kočkou nebo kotětem ve věku 4-7 měsíců;                                              

 d) kotě ve věku 4-7 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo 

dospělou kočkou nebo mládětem ve věku 7-10 měsíců.                                  

Pokud posuzovatel dokončil posuzování a nominace jedné nebo více kategorií, není 

povoleno, aby znovu začal posuzovat další kočky dané kategorie s výjimkou koček 

neuznaných variet nebo koček náležejících k předběžně uznanému plemeni nebo k 

neuznanému plemeni.                                                                       

Posuzovatelé ve zkušební lhůtě také mohou nominovat své nejlepší kočky.                

4.9.3 Best in Show (BIS)                                                                         

BIS může být volen:                                                                                           

- společně z kategorií I, II, III, IV                                                                         

- odděleně z kategorií I, II, III, IV                                                                        

- kombinovaně: společně z kategorií I a II a/nebo společně z kategorií III a IV        

Pokud je volba Best in Show prováděna společně ze všech kategorií, musí být při 

volbě přítomen alespoň jeden posuzovatel s kvalifikací pro všechny kategorie. 

 Pokud je volba Best in Show prováděna odděleně podle kategorií, mohou volit 

jednotliví posuzovatelé podle svých specifikovaných kategorií. 

Pokud je volba Best in Show kombinovaná, porota má minimálně jednoho 

mezinárodního posuzovatele s kvalifikací pro dvě konkrétní kategorie. 

 V každé kategorii může BIS získat: 

 a) dospělý kocour 

 b) dospělá kočka 

 c) dospělý kastrovaný kocour 
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 d) dospělá kastrovaná kočka 

 e) mládě ve věku 7-10 měsíců bez rozdílu pohlaví 

 f) kotě ve věku 4-7 měsíců bez rozdílu pohlaví 

 Na základě rozhodnutí pořadatele výstavy mohou proti sobě soutěžit: 

 g) BIS dospělý kocour a BIS dospělá kočka o BIS a Best in Show opposite sex       

    (BOS) 

h) BIS dospělý kastrovaný kocour a BIS dospělá kastrovaná kočka o BIS a BOS     

         kastrované zvíře. 

 V kategorii domácích koček je možno udělit maximálně 2 tituly BIS: 

 i) BIS domácí krátkosrstá kočka a BIS domácí dlouhosrstá kočka 

 nebo 

 j) BIS domácí kocour a BIS domácí kočka 

 nebo 

 k) BIS domácí kočka bez rozdílu pohlaví. 

4.9.4 BIS pro jedno plemeno 

 Organizátor výstavy může zorganizovat samostatnou volbu BIS pro jedno plemeno 

(Breed BIS) při dodržení těchto podmínek: 

 1.  Pokud je na výstavě přihlášených a přítomných v soutěži minimálně 50 koček ve 

třídách 1-12 daného plemene (definovaného EMS kódem) kategorie II nebo III. 

2.  Počet koček ostatních plemen dané kategorie ve třídách 1-12 musí být také 

minimálně 50. 

3.  Plemeno, pro které je organizována plemenná BIS, se neúčastní BIS pro danou 

kategorii. Posuzovatelé mohou nominovat 6 vystavovaných zvířat do  plemenné BIS 

a 6 do BIS ostatních plemen v dané kategorii. 

4.  Tituly BIS z Breed BIS mají plnou platnost pro dosažení FIFe titulů DSM a JW. 

5.  Breed BIS se smí v rámci jednoho dne konat jenom jedna bez ohledu na 

kategorie. 

6.  Počet 50 koček je minimální; člen FIFe může tento minimální počet koček pro 

Breed BIS zvýšit. 

7.  Není povinné organizovat Breed BIS a neměla by být automaticky očekávána na 

každé výstavě. Pořádání Breed BIS je na rozhodnutí organizátora výstavy nebo 

člena FIFe. 

8.  Bod zrušen. 

9.  „Breed BIS“ může být oznámena jako poznámka u dané výstavy v oficiálním 

seznamu výstav FIFe ve formátu datum dd/mm/rrrr Breed BIS XXX, kde XXX je 

EMS kód daného plemene. S výjimkou jednodenních výstav musí být oznámeno i 

datum, například takto: 01/01/2012 Breed BIS: BRI. 

10. Breed BIS nelze uplatnit u výstav popsaných v kapitole II. 

4.9.5 BIS na jednoplemenné výstavě 

 Jednoplemenná výstava je taková výstava, již se může účastnit pouze jedno 

plemeno (definované EMS kódem). 

 Na jednoplemenné výstavě (kde je na zvážení organizátora, zda povolí účast i 

sesterských plemen) může být každým posuzovatelem nominováno 8 zvířat: 

 - dospělý kocour 

 - dospělá kočka 

 - dospělý kastrovaný kocour 

 - dospělá kastrovaná kočka 

 - kocour ve věku 7-10 měsíců 

 - kočka ve věku 7-10 měsíců 

 - kocour ve věku 4-7 měsíců 

 - kočka ve věku 4-7 měsíců 

 Na jednoplemenné výstavě může být uděleno 8 titulů BIS: 

 - dospělý kocour 

 - dospělá kočka 

 - dospělý kastrovaný kocour 

 - dospělá kastrovaná kočka 

 - kocour ve věku 7-10 měsíců 

 - kočka ve věku 7-10 měsíců 

 - kocour ve věku 4-7 měsíců 

 - kočka ve věku 4-7 měsíců 

 Poznámka:  
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tato pravidla platí pouze pro výstavy, kterých se účastní jedno plemeno a nelze je 

zaměňovat nebo kombinovat s pravidly pro Breed BIS popsanými v čl. 4.9.4. 

4.9.6 Podmínky pro BIS 

 Organizátor výstavy musí poskytnout každému posuzovateli účastnícímu se volby 

BIS seznam obsahující katalogová čísla, pohlaví, datum narození (nebo věk) a EMS 

kód každé nominované kočky prezentované při volbě BIS. 

 Stážisté a posuzovatelé žáci musejí být přítomni volbě BIS. 

 Kočky musí být předváděny:  - stewardy 

       - se svými katalogovými čísly a EMS kódy 

 Každý člen poroty BIS prohlédne nominované kočky. Tato prohlídka je prováděna 

veřejně. 

4.9.7 Hlasování během BIS 

 Hlasování při volbě BIS je veřejné a počet hlasů, které nominované kočky dostaly, 

musí ukázat posuzovatelé nebo být oznámen vedoucím BIS. 

 Posuzovatelé se při volbě BIS nemohou zdržet hlasování. 

 Hlasování žáků se do výsledku volby BIS nezapočítává. Totéž platí o hlasování 

posuzovatelů ve zkušební lhůtě s výjimkou posuzovatele ve zkušební lhůtě, který je 

již mezinárodním posuzovatelem pro jinou kategorii: po povolení jeho dohlížejícího 

posuzovatele je jeho hlas platný. 

 Vystavené zvíře, které získá nejvyšší počet hlasů, je prohlášeno BIS. 

 V každém jednotlivém případě, že dojde k rovnosti hlasů, může být rozhodnuto 

těmito způsoby: 

 1.  Posuzovatelé, kteří pro zvířata s největším počtem hlasů nehlasovali, volí znovu, 

ale tentokrát vybírají pouze ze zvířat s největším počtem hlasů. 

 2.  Pokud všichni posuzovatelé hlasovali pro zvířata s největším počtem hlasů, je 

třeba, aby rozhodl posuzovatel, který má pro danou kategorii kvalifikaci, ale na 

dané výstavě ji neposuzoval. Pokud takový posuzovatel na výstavě není, je třeba 

rozhodnout losem. 

4.10  BIV, NOM a BIS ve výsledkové listině 

 Tituly BIV, nominace pro BIS (NOM) a BIS musí být vyznačeny ve výsledkové 

listině. 

4.11  Kastráti a BIV a BIS 

  Článek zrušen (viz čl. 4.8. a 4.9) 

4.12  Světový vítěz (WW) 

  Článek zrušen (viz čl. 2.4) 

4.13  Vynikající (chovné) zásluhy (DM) 

  Článek zrušen (viz Chovatelský a registrační řád FIFe, čl. 5.3.2) 

4.14  Vynikající výstavní úspěchy (DSM) 

  Tento titul lze získat pouze na mezinárodních výstavách FIFe. Je určen pouze pro 

dospělé kočky plně uznaných plemen a pro domácí kočky. 

  K dosažení tohoto titulu musí kočka jako dospělá získat nejméně 10 x titul BIS nebo 

BOS ve výstavních třídách 1-10 nebo 14. 

  Nejkratším kvalifikačním obdobím jsou dva roky a jeden den mezi prvním a 

desátým dosaženým titulem BIS/BOS. Tím má být zabráněno příliš rychlému 

získání titulu DSM.  

4.15  Vítěz mladých (JW) 

  Udělení tohoto titulu je možné pouze na základě výsledků z mezinárodních výstav 

FIFe pro kočky plně uznaných plemen. 

  K dosažení tohoto titulu musí kotě získat alespoň 5 x titul BIS ve třídách 12 a/nebo 

11. 

  Výjimky jsou možné pouze pro individuální členy těch národních členů, jak je 

uvedeno v Přílohách. 

4.16  Zasloužilý vítěz variety (DVM) 

  Tento titul je dosažitelný pouze na základě výsledků z národních a mezinárodních 

výstav pro kočky plně nebo předběžně uznaných plemen. 

  K získání tohoto titulu musí kočka získat minimálně 10 BIV ve třídách 1–12. 

  Nejkratší možné kvalifikační období jsou dva roky a jeden den mezi prvním a 

desátým BIV. Tím má být zabráněno příliš rychlému získání titulu DVM. 

4.17  Národní vítěz (NW) 

  Každý člen FIFe může ocenit maximálně 15 koček za kalendářní rok titulem Národní 

vítěz. 

http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
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  Musí být dodrženy následující podmínky: 

- FIFe člen může udělit maximálně 15 titulů NW v jednom kalendářním roce, v 

jednom kalendářním roce může kočka dosáhnout pouze jednoho titulu 

Národní vítěz. 

- Tyto kočky museli soutěžit ve třídách 1 – 12 nebo 14 na výstavách v daném 

roce, člen FIFe může stanovit minimální nebo maximální počet výstav.  

- FIFe členové mohou soutěž založit pouze na výstavách jimi pořádanými 

- FIFe členové mohou titul NW udělit pouze kočkám plně uznaných plemen 

registrovaných v jejich plemenné knize (a také kočkám domácím), a které 

patří jejich jednotlivým členům.  

- Vítězné kočky budou mít jejich titul NW registrován stejně jako ostatní 

oficiální FIFe tituly (viz článek 4.1.1.). 

- Jména národních vítězů musí být zveřejněna. 

   

Kap. V Výstavní třídy 

 
5.1  Soutěžení ve správných třídách 

  Soutěžní třídy a ocenění odpovídají pravidlům FIFe. 

  Na posudku musí být uvedeno stáří kočky (datum narození). 

  Posuzuje se podle plemenných standard FIFe. 

  Kočka smí soutěžit pouze v té třídě, do které podle pravidel FIFe patří. 

5.2 Diplomy 

  Článek přesunut do čl. 6.8.2. 

5.3  Soutěžení ve třídách pro kastrované kočky 

  Pokud je kastrován CH, IC, GIC nebo SC, může začít soutěžit o tituly PR, IP, GIP 

nebo SP postupně ve třídách kastrátů; dosavadní titul je mu ponechán. 

5.4  Výstavní třídy na výstavách SCHK 

  Třídy:      Certifikát: 

    1 Supreme šampion 

    2 Supreme premior 

    3 Mezinárodní grandšampion   CACS 

    4 Mezinárodní grandpremior    CAPS 

    5 Mezinárodní šampion    CAGCIB 

    6 Mezinárodní premior    CAGPIB 

    7 Šampion     CACIB 

    8 Premior     CAPIB 

    9 Otevřená     CAC 

   10 Kastrátů     CAP 

   11 Mláďata 7-10 měsíců    - 

   12 Koťata 4-7 měsíců    - 

  13a Novici      - 

  13b Kontrolní     - 

  13c Ověřovací     - 

   14 Domácí kočka     - 

    

  Ve všech kategoriích jsou třídy 1–12 rozděleny podle plemene, variety a pohlaví. 

  Kočky, které soutěží ve třídách 1–12, mohou soutěžit o titul BIV podle čl. 4.8 a o 

BIS podle čl. 4.9 a 5.5.4. 

  Kočky soutěžící ve třídě 14 mohou soutěžit o BIS pro domácí kočky podle čl. 4.9. 

  Třída 1: Supreme šampion 

  Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Supreme šampion (SC), 

Evropský šampion (EC) nebo Americký šampion FIFe (FAC). 

  V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již 

nejsou klasifikovány. 

  Třída 2: Supreme premior 

  Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Supreme premior 

(SP), Evropský premior (EP) nebo Americký premior FIFe (FAP). 

  V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (HP, EP, PH) a kočky již 

nejsou klasifikovány. 

  Třída 3: Mezinárodní grandšampion 

  Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion 

(GIC). Uděluje se certifikát CACS. 

http://www.schk.cz/schk/vr2010.htm
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  Třída 4: Mezinárodní grandpremior 

  Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní 

grandpremior (GIP). Uděluje se certifikát CAPS. 

  Třída 5: Mezinárodní šampion 

  Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC). 

  Uděluje se certifikát CAGCIB. 

  Třída 6: Mezinárodní premior 

  Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní 

premior (IP). Uděluje se certifikát CAGPIB. 

  Třída 7: Šampion 

  Do této třídy náleží kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). 

  Uděluje se certifikát CACIB. 

  Třída 8: Premior 

  Do této třídy náleží kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR). 

Uděluje se certifikát CAPIB. 

  Třída 9: Otevřená 

  Do této třídy náleží kočky, které jsou zapsány v některé z plemenných knih 

příslušné členské organizace FIFe. Tato zvířata musí během výstavy dosáhnout 

věku minimálně 10 měsíců (viz čl. 1.17e a 3.1). Uděluje se certifikát CAC. 

  Třída 10: Kastráti 

  Do této třídy náleží kastrované kočky, které jsou zapsány v některé z 

plemenných knih příslušné členské organizace FIFe. Tato zvířata musí během 

výstavy dosáhnout věku minimálně 10 měsíců (viz čl. 1.17e a 3.1). Uděluje se 

certifikát CAP. 

  Třída 11: Mláďata 7-10 měsíců 

  Do této třídy náleží mláďata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih 

příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 7 

měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců (viz čl. 1.17e a 3.1). 

  Třída 12: Koťata 4-7 měsíců 

  Do této třídy náleží koťata, která jsou zapsána v některé z plemenných knih 

příslušné členské organizace a která dosáhla během výstavy věku minimálně 4 

měsíců a nedosáhla ještě stáří 7 měsíců (viz čl. 1.17e a 3.1). 

  Třída 13a: Novici 

  Novic je kočka, jejíž rodiče nejsou známi, nebo kočka bez rodokmenu. 

  Kočka může být v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 

10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení 

Chovatelského řádu. 

  Ve třídě noviců může být zvíře vystaveno pouze jednou. 

  V této třídě je kočka posouzena dvěma mezinárodními posuzovateli FIFe. 

  Na mimoevropských výstavách mohou být  tyto kočky posouzeny také: 

dvěma mimoevropskými posuzovali 

nebo 

- mezinárodním FIFe posuzovatelem a mimoevropským FIFe posuzovatelem. 

Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii. 

  Posuzovatelé musí být písemně informováni o důvodech, proč je kočka zařazena 

ve třídě noviců. Musí dostat známku výborná (podle standardu cílového 

uznaného plemene), případně I pro neuznaná plemena (podle navrhovaného 

standardu pro neuznané plemeno), aby mohla být provedena přeregistrace do 

cílového plemene a kočka mohla být využita v chovném program cílového 

plemene. (Chovatelský a registrační řád FIFe, čl. 9.2.3).   

  Podpis obou posuzovatelů je nezbytný. 

  Na výstavách ČSCH-SCHK musí mít kočka-novic písemné povolení Chovatelské 

komise ČSCH-SCHK. 

  Třída 13b: Kontrolní třída 

  Kontrolní třída je určena pro vyvíjející se plemena a tam, kde je povoleno 

meziplemenné křížení již dříve povolené národním členem FIFe. Kočka může být 

v této třídě vystavena pouze ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 4 měsíce, a to 

po kontrole národní chovatelskou komisí za dodržení Chovatelského a 

registračního řádu FIFe. 

  V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli FIFe a 

to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě.  

  Na mimoevropských výstavách mohou být  tyto kočky posouzeny také: 
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dvěma mimoevropskými posuzovali 

nebo 

       mezinárodním FIFe posuzovatelem a mimoevropským FIFe posuzovatelem. 

  Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii. 
  Pořadatel výstavy musí poskytnout posuzovatelům písemné vysvětlení, proč je 

daná kočka prezentována v kontrolní třídě. 

  Kočka nedostane písemné ohodnocení, ale musí dosáhnout známky Výborná 

(podle standardu cílového uznaného plemene), respektive I pro neuznaná 

plemena (podle navrhovaného standardu pro neuznané plemeno), aby mohla být 

provedena přeregistrace do cílového plemene (Chovatelský a registrační řád 

FIFe, čl. 9.2.2). Podpis obou posuzovatelů je povinný. 

  Třída 13c: Ověřovací třída 

  Aby se určil správný EMS kód, může být kočka vystavena v Ověřovací třídě, jak 

kvůli barvě srsti, tak kvůli jakémukoliv jinému znaku, a to na žádost národního 

člena FIFe nebo vystavovatele. 

  V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli a to 

může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě.  

  Na mimoevropských výstavách mohou být  tyto kočky posouzeny také: 

dvěma mimoevropskými posuzovali 

nebo 

       mezinárodním FIFe posuzovatelem a mimoevropským FIFe posuzovatelem. 

  Posuzovatelé musí mít kvalifikaci pro odpovídající kategorii. 

  Kočka nedostane písemné ohodnocení, kvalifikaci nebo klasifikaci,  ale pouze 

potvrzení správného EMS kódu s podpisem obou posuzovatelů. 

  Třída 14: Domácí kočky 

  Domácí kočky se posuzují podle standardu FIFe (viz všeobecná část standardů). 

5.5       Nestandardní, neuznané a předběžně uznané variety 

5.5.1  Nestandardní variety 

  Vystavené kočky, náležející k nestandardním varietám plemen, musejí být přihlášen 

na výstavu a uvedeny v katalogu a na posuzovacím listu jako XLH*<XXX> nebo 

XSH*<XXX> (ve shodě s článkem 6.1. Chovatelského a registračního řádu FIFe). 

   *znamená další informace podle EMS systému, tj. malá písmena pro barvu srsti 

apod.; XXX je EMS kód původního plemene. 

  Na výstavách jsou nestandardní variety považovány za dlouhosrsté nebo 

krátkosrsté neuznané plemeno (XLH, XSH) podle článku 5.5.3. 

5.5.2  Neuznané barevné nebo předběžně uznané variety  

  Kočky, které nepatří do žádné plně uznané variety, mohou být vystaveny pod 

platným EMS kódem plemene s připojením písmene "x" pro případ neuznané barvy: 

např. PER x*, EXO x*, SBI x*, BRI x*, ABY x*, OSH x* 

  *znamená další informace podle EMS systému, tj. malá písmena pro barvu srsti 

apod.; 

  Kočky s plně neuznanou barvou jsou ohodnoceny známkou výborná, velmi dobrá 

nebo dobrá a jsou klasifikovány (1, 2, 3, 4), nemohou však získat certifikát 

CAC/CAP a vyšší. 

  Tyto kočky nemohou soutěžit v BIS. Mohou ale soutěžit o Nejlepší kočku neuznané 

variety, ale tato soutěž je neoficiální a její výsledky se nepočítají pro tituly DVM ani 

po případném plném uznání variety. 

5.5.3  Neuznaná plemena a domácí kočky 

  Vystavované kočky, náležející k neuznanému plemeni, musí být uvedeny v katalogu 

a na výstavním posudku vhodným EMS kódem pro plemeno s doplněním ”non”, což 

označuje neuznané plemeno. Rozdělují se podle plemene, pohlaví a stáří. 

  Pořadatel výstavy musí informovat posuzovatele ještě před datem výstavy, jaká 

neuznaná plemena s předběžným kódem (EMS kód * non) bude posuzovat. 

  Kočky náležející k neuznanému plemeni jsou klasifikovány známkou I, II, III, IV, v 

případě vice soutěžících všichni další zúčastnění jsou klasifikováni V (sdílené 5. 

pořadí). Toto pravidlo platí pro:  

    - neuznaná plemena (*non) uvedená v Chovatelském a registračním řádu 

FIFe, čl. 8.1) 

   - dlouhosrsté potomstvo (XLH) 

   - krátkosrsté potomstvo (XSH) 

   - domácí kočky (HCL/HCS). 

  S výjimkou domácích koček, které mají vlastní Best in Show podle článku 4.9, 

nemohou tyto kočky soutěžit ve volbě BIS. Mohou ale soutěžit o Nejlepší kočku 
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neuznaného plemene nebo o nejlepší kočku neuznané variety, ale tato soutěž je 

neoficiální a její výsledky se nepočítají pro tituly DSM a DVM ani po případném 

uznání plemene nebo barvy. 

5.5.4  Předběžně uznaná plemena 

  Kočky náležející k předběžně uznaným plemenům dostávají kvalifikaci a jsou 

klasifikovány, ale nemohou soutěžit ve vyšší třídě, než 7 nebo 8 a v souvislosti 

s tím nemohou získat vyšší certifikát než CACIB/CAPIB. Kočky, které získaly 

poslední potřebný certifikát ve třídě 7 nebo 8, smějí být vystaveny pouze mimo 

soutěž. 

  Kočky náležející k předběžně uznaným plemenům mohou 

        - soutěžit o BIV, ale nemohou být nominovány do BIS a nemohou získat titul BIS 

  - také být přihlášeny do třídy 13a (novici), 13b (kontrolní) a 13c (ověřovací). 

5.6  Další výstavní třídy 

  Klub organizující výstavu může podle místních zvyklostí zařadit ještě další třídy, 

např. 

    - třídu párů 

    - třídu chovných kocourů 

    - třídu skupin 

    - třídu importovaných zvířat 

    - třídu pro chovatelské stanice 

    - třídu veteránů (v ČR 17) 

    - třídu vrhů (v ČR 16) 

  Organizátor výstavy musí informovat posuzovatele před začátkem posuzování, že 

bude posuzovat některou z těchto dalších tříd. 

  Kočky v těchto třídách jsou klasifikovány známkou I, II, III, IV, v případě vice 

soutěžících všichni další zúčastnění jsou klasifikováni V (sdílené 5. pořadí). 

   

Kap. VI Posuzovatelé, stewardi a posuzování 

 
6.1  Posuzovatelé 

6.1.1  Posuzovatelé FIFe 

  a) Aktuální seznam posuzovatelů FIFe je publikován na webových stránkách 

FIFe. Na základě žádosti je možno zaslat tištěnou verzi seznamu národnímu 

členu FIFe nebo posuzovateli FIFe. 

  b) Na národních a mezinárodních výstavách FIFe smějí posuzovat pouze 

posuzovatelé schválení FIFe. 

  c) Posuzovatelé musejí být organizátorem výstavy pozváni písemně. 

  d) Posuzovatel musí odpovědět na písemné pozvání nejpozději do měsíce od 

jeho obdržení. 

  e) Posuzovatel smí přijmout pozvání pouze na národní nebo na mezinárodní 

výstavu uvedenou v oficiálním výstavním kalendáři FIFe. Tento seznam výstav je 

zveřejněn na webových stránkách FIFe. Porušení tohoto pravidla vede 

k disciplinárnímu řízení. 

  f) Pokud posuzovatel z jakýchkoliv důvodů zruší/odmítne již dříve přijaté pozvání 

k posuzování na výstavě, smí  pozvání na jinou výstavu konanou v tentýž den 

přijmout pouze s písemným souhlasem organizátora té výstavy, kterou odmítl. 

Porušení tohoto pravidla vede k disciplinárnímu řízení. 

  g) „Dormant“ (”spící”/nečinný) posuzovatel nemůže posuzovat na žádné výstavě. 

6.1.2  Non FIFe posuzovatelé 

  a) Člen FIFe, který chce pozvat posuzovatele z jiné organizace, musí nejprve 

získat povolení předsednictva FIFe pro každé pozvání zvlášť. 

  b) Organizátor výstavy, na které posuzuje non FIFe posuzovatel, musí tohoto 

posuzovatele předem seznámit s Výstavním řádem, Pravidly pro posuzovatele a 

standard FIFe. 

  c) Na výstavě FIFe je non FIFe posuzovatel oprávněn posuzovat ty kategorie – 

podle pravidel a standardů FIFe -  pro které má kvalifikaci ve své organizaci. 

  d) Po obdrženém povolení podle čl. 6.1.2a musí být jméno non FIFe posuzovatele 

a jeho mateřské organizace uvedeno v materiálech výstavy(čl. 1.10c a 1.14). 

  e) Non FIFe posuzovatel nesmí dohlížet nad stáží, být zkoušejícím a na 

výstavách FIFe posuzovat častěji než o třech víkendech v kalendářním roce. 

  f) Minimálně 75% posuzovatelů na výstavě FIFe musí být posuzovateli FIFe. 

6.1.3  Počet posuzovaných koček  

  Za normálních okolností nesmí mít posuzovatel k posouzení vice než: 
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     - 80 koček během dvoudenní výstavy 

     - 40 koček během jednodenní výstavy, 

  ale posuzovatel, který má žáka nebo je zkoušejícím, nesmí mít vice než: 

     - 60 koček během dvoudenní mezinárodní výstavy 

     - 30 koček během jednodenní mezinárodní výstavy 

Mimoevropští členové FIFe mohou za předpokladu, že o tom předem a písemně 

uvědomí pozvané posuzovatele, pořádat výstavy, kde by posuzovatelé posuzovali 

maximálně: 

– 120 koček během dvoudenní výstavy 

– 60 koček během jednodenní výstavy 

ale posuzovatel, který má žáka nebo je zkoušejícím, nesmí mít vice než: 

   - 90 koček během dvoudenní mezinárodní výstavy 

   - 45 koček během jednodenní mezinárodní výstavy. 

6.1.4  Posuzovatelé žáci 

  Doporučuje se, aby organizátor výstavy přijal na každou mezinárodní výstavu 

alespoň jednoho žáka. 

  Žák musí poslat svou písemnou přihlášku organizátorovi výstavy minimálně 1 měsíc 

před datem konání výstavy. V té musí uvést jméno národního člena FIFe, jehož je 

členem a jméno svého mentora. Žák musí poslat kopii této své přihlášky svému 

národnímu členovi FIFe. 

  Organizátor výstavy musí žákovi odpovědět písemně v dostatečně dlouhé době před 

konáním výstavy. 

  Organizátor výstavy musí před konáním výstavy informovat příslušného 

posuzovatele, že: 

    - bude mít žáka (pouze jeden žák na posuzovatele) 

    - bude dohlížet na stáž (pouze jedna na posuzovatele) 

  Posuzovatel může tyto povinnosti odmítnout a uvědomit o tom písemně pořadatele 

výstavy. 

6.1.5  Paralelní posuzování 

  Organizátor výstavy musí zajistit, aby: 

  - žák měl pro paralelní posuzování k dispozici alespoň jednoho stewarda 

  - paralelní posuzování probíhalo při podobných podmínkách jako oficiální 

posuzování (světlo, klece apod.) 

6.1.6  Praktická část posuzovatelské zkoušky 

  Praktická část posuzovatelské zkoušky se může konat v průběhu jednodenní nebo 

dvoudenní mezinárodní výstavy, kde je přihlášeno alespoň 50 koček v případě 

kategorií II nebo III, resp. alespoň 40 koček v případě kategorií I nebo IV. 

  Zkouška se smí konat pouze v první den dvoucertifikátové výstavy nebo tzv. 

hraniční výstavy (border show). 

  Organizátor výstavy musí zajistit, aby: 

  - kandidát měl k dispozici alespoň dva stewardy po celou dobu praktické 

zkoušky 

  - se praktická zkouška konala za podobných podmínek jako oficiální 

posuzování (světlo, klece apod.). 

6.1.7  Vystavování vlastních koček v případě účasti na výstavě jako posuzovatel 

nebo žák 

  Posuzovatel a žák smí na výstavě, kde je činný v této funkci, své kočky vystavit 

pouze mimo soutěž. 

  Na jednocertifikátové výstavě rozdělené na více dnů podle kategorií, není povoleno 

se jeden den účastnit jako posuzovatel a druhý jako vystavovatel. 

  Členové domácnosti žáka činného na výstavě smějí vystavovat svá zvířata pouze 

v kategorii (kategoriích), ve kterých není žák na dané výstavě činný. 

  Zvířata patřící do domácnosti posuzovatele činného na výstavě nesmí na této 

výstavě soutěžit. 

6.1.8  Zákaz nahlížet do katalogu během posuzování 

  Posuzovatelům a žákům je zakázáno nahlížet do výstavního katalogu dříve než 

skončí BIS. 

6.1.9  Náhrada nákladů a odměna posuzovatele 

  Posuzovatelé na výstavě mají nárok na: 

  - náhradu cestovních nákladů (první třída vlakem nebo ekonomická třída 

letadlem); 
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   - proplacení stravování a ubytování po dobu výstavy; 

  - pokud je to nutné, další noc ubytování a stravování před návratem 

domů; 

  - odměnu stanovenou Generálním zasedáním FIFe. 

  Organizátor výstavy smí vyplatit další odměnu nad rámec stanovené částky. 

  Nový posuzovatel ve zkušební době, který v rámci své stáže působí na výstavě ve 

funkci posuzovatele, má nárok na stejné náhrady. 

6.2  Stewardi 

6.2.1  Povinnosti stewardů 

  Steward musí asistovat posuzovateli a dodržet následující: 

  - po dobu, kdy působí ve funkci stewarda musí být oblečen tak, aby bylo jasné, že 

je steward; 

  - být schopen správně přemístit kočky do a z klecí; 

  - neopouštět posuzovatele před ukončením posuzování; 

  - zajistit, aby neprezentoval vlastní kočky na výstavách, kde není majitelům 

umožněno prezentovat své kočky; 

  - nekomentovat nebo nevyjadřovat svůj názor na posuzované kočky; 

  - informovat majitele o výsledcích posuzování pouze se souhlasem posuzovatele; 

         - informovat sekretariát výstavy, pokud je některá klec prázdná; 

         - být minimálně 15 let starý. 

6.2.2  Počet stewardů 

  Posuzovateli asistují minimálně dva stewardi, může mu navíc asistovat i sekretář, 

určený pořadatelem výstavy. Na výstavách, kde si majitelé předvádějí své kočky 

sami, stačí pouze jeden steward. 

6.2.3  Vysvědčení pro stewarda 

  Organizátor výstavy musí dát posuzovateli před zahájením posuzování potřebné 

formuláře vysvědčení pro stewardy. 

  Je doporučeno, aby organizátor výstavy použil ty formuláře, které jsou ke stažení 

na webových stránkách FIFe, pokud je to nutné, mohou být tyto upraveny. 

Vysvědčení stewarda musí být vystaveno v jednom ze 3 jazyků FIFe, tj. v 

angličtině, němčině nebo francouzštině. 

  Posuzovatel musí na vysvědčení vyznačit, jedná–li se o výstavu, kde kočky 

prezentují stewardi nebo o výstavu, kde si kočky prezentují majitelé sami. 

  Originál vysvědčení dá posuzovatel přímo stewardovi. 

6.2.4  Školení stewardů 

  Za školení svých steward zodpovídá každý člen FIFe. 

6.3  Nepřítomné kočky 

  Kočky, které nejsou přítomny ve svých klecích během posuzování jejich třídy, 

nemohou být později klasifikovány. Mohou být později posouzeny a oceněny 

známkou, ale bez klasifikace (pořadí). Označit kočku za nepřítomnou (Absent) 

v posuzovacím listu lze pouze po konzultaci s výstavním výborem. 

6.4  Přihlédnutí k věku vystavovaných koček 

  Při posuzování musí vzít posuzovatel v úvahu celkovou kondici vystavené kočky 

vzhledem k jejímu věku. 

6.5  Přeřazení kočky během posuzování 

  Během posuzování nemůže posuzovatel přeřadit kočku do jiné třídy nebo barevné 

variety, pokud se nejedná o administrativní chybu. 

  Posuzovatel by měl doporučit přeřazení pro další výstavu. Kočka, která je zařazena 

v nesprávné varietě, skupině nebo plemeni, obdrží posudek s doporučenou 

varietou, skupinou nebo plemenem, ale bez kvalifikace a bez klasifikace. 

  Doporučení na přeřazení vyžaduje aby posuzovací list byl podepsán druhým 

posuzovatelem na výstavě kvalifikovaným pro danou kategorii.  

6.6  Nepřípustnost posuzovat před klecemi 

  Je zakázáno posuzovat před výstavními klecemi. 

6.7  Posuzovatelský kruh 

6.7.1  Přístup do posuzovacího kruhu 

  Přístup do posuzovacího kruhu je zakázán: 

  - vystavovatelům, s výjimkou výstav pořádaných podle čl. 6.7.2b a 6.7.2c 

  - členům výstavního výboru, kteří jsou vystavovateli, s výjimkou výstav 

pořádaných podle čl. 6.7.2b a 6.7.2c 

  - návštěvníkům. 
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6.7.2  Způsoby prezentace 

  Každý člen FIFe může pořádat výstavu s prezentací koček jedním z následujících 

způsobů: 

  a) Kočky jsou přinášeny a předváděny stewardy 

   - každý posuzovatel má k dispozici dva stewardy 

  - kočky jsou do posuzovatelských klecí přinášeny stewardy a poté   

předváděny stewardy 

   - steward zajistí, aby neprezentoval své vlastní kočky. 

  b) Kočky jsou přineseny majiteli a předvedeny stewardy 

   - každý posuzovatel má k dispozici jednoho stewarda 

  - steward zavolá kočky, které posuzovatel potřebuje, nebo umístí jejich 

čísla na posuzovatelské klece 

  - majitel nebo jím pověřená osoba přinese kočku do určené 

posuzovatelské klece 

  - po umístění kočky do určené klece opustí majitel (nebo jím pověřená 

osoba) posuzovací kruh 

  - pokud majitel není schopen nebo si nepřeje přinést kočku sám, je 

steward povinen přinést kočku a umístit ji do určené klece 

   - posuzovateli jsou kočky prezentovány stewardem. 

  c) Kočky jsou přineseny a prezentovány majitelem: 

   - každý posuzovatel má k dispozici jednoho stewarda 

  - steward zavolá kočky, které posuzovatel potřebuje, nebo umístí jejich 

čísla na posuzovatelské klece 

  - majitel nebo jím pověřená osoba přinese kočku do určené 

posuzovatelské klece 

  - po umístění kočky do určené klece opustí majitel (nebo jím pověřená 

osoba) posuzovací kruh 

  - jakmile posuzovatel nebo steward zavolá katalogové číslo určité kočky, 

je tato posuzovateli prezentována majitelem nebo jím pověřenou osobou 

  - pokud majitel není schopen nebo si nepřeje přinést kočku sám, je 

steward povinen přinést kočku a umístit ji do určené klece a poté ji i 

prezentuje posuzovateli. 

  Bez ohledu na zvolený způsob: 

  - každý posuzovatel má k dispozici minimálně 4 klece 

  - kočka musí být vždy prezentována s napsaným katalogovým číslem 

  - posuzuje se veřejně před publikem, posuzovatel smí podávat vysvětlení svého 

rozhodnutí a oznámit výsledek 

  - jakmile je posuzování dokončeno nebo jakmile jsou napsány posudky, vyzve 

posuzovatel nebo steward majitele, aby si odnesli kočky, nebo je stewardi 

odnesou zpět do jejich klecí 

  - během Best in Show jsou oprávněni prezentovat kočky pouze stewardi (viz čl. 

4.9.6).  

6.7.3  Elektronické přístroje                                                                                

Článek zrušen 

    6.8  Posuzovatelské listy 

6.8.1  Úprava posuzovatelských listů 

  Úprava posuzovatelských listů pro výstavy pod patronací FIFe musí být, pokud 

možno, jednotná. Rubriky musí být označeny anglicky, německy a francouzsky a je 

na organizátorovi výstavy, zda i v jazyce pořádající země. Oficiální dokumenty a 

posudky, které jsou předávány posuzovateli k podpisu před ukončením výstavy, 

nesmějí obsahovat jméno vystavených koček a/nebo jejich majitelů. Posuzovací list 

musí obsahovat minimálně: 

   - místo a datum výstavy 

   - katalogové číslo posuzované kočky 

   - plemeno a barvu (EMS kód) 

   - číslo skupiny u plemen, posuzovaných ve skupinách 

   - datum narození 

   - pohlaví 

   - třídu, ve které kočka soutěží. 

  Posuzovatel může zvolit, ve kterém jazyce bude psát posudek, zda v jazyce 

pořádající země nebo v některém z oficiálních jazyků FIFe (anglicky, německy, 

francouzsky). Posuzovací list musí být čitelný a obsahovat název nebo logo FIFe, 

ČSCH a SCHK. 
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6.8.2  Diplomy a jejich distribuce 

  Diplom, přiložený k posudku musí obsahovat jméno kočky. Jinak musí být jméno 

kočky dopsáno na posudek, jakmile skončí volba BIS. Organizátoři výstavy musí 

rozdat posudky vystavovatelům do konce výstavy. 

6.9  Kvalifikace a klasifikace 

  Posuzovatel uděluje kvalifikaci všem vystaveným kočkám kromě ve třídách 1,2, 13c 

(čl. 5.4), 14 (čl. 5.5.3), neuznaným plemenům (*non, čl. 5.5.3), 

  neuznaným dlouho- a krátkosrstým (XLH,XSH, čl. 5.5.1 a 5.5.3) a v neoficiálních 

třídách (čl. 5.6). 

  Kvalifikace: 

    - minimálně 88 bodů – výborná 

    - minimálně 76 bodů – velmi dobrá 

    - minimálně 61 bodů – dobrá 

  Klasifikace: 

 - kočky vystavované ve stejné třídě jsou klasifikovány pořadím 1, 

2, 3 a 4 

    - nejsou přípustná sdílená pořadí. 

  Kočka nemůže obdržet certifikát, pokud nedosáhla ohodnocení Výborná 1 a 

minimální počet bodů ve své třídě: 

  a) třídy 3/4:  CACS/CAPS   97 bodů 

  b) třídy 5/6: CAGCIB/CAGPIB  96 bodů 

  c) třídy 7/8: CACIB/CAPIB   95 bodů 

  d) třídy 9/10: CAC/CAP   93 bodů 

  Mezinárodní posuzovatel smí udělit certifikáty: 

  - na národní výstavě v i mimo Evropu – CAC/CAP 

  - na mezinárodní výstavě v i mimo Evropu – všechny certifikáty 

  Mimoevropský posuzovatel smí udělit certifikáty: 

  - na národní výstavě v Evropě neposuzuje 

  - na mezinárodní výstavě v Evropě posuzuje pouze s povolením   

    Předsednictva FIFe (čl. 4.2.7b Řádu pro posuzovatele a žáky) 

  - na národní výstavě mimo Evropu – CAC/CAP 

  - na mezinárodní výstavě mimo Evropu – všechny certifikáty. 

6.10  Připodepsání 

  Pokud posuzovatel již udělil certifikát kočce, kterou znovu posuzuje a hodlá jí udělit 

další certifikát, může být jiný posuzovatel činný pro danou kategorii na výstavě 

požádán (na základě žádosti majitele nebo osoby jím pověřené), aby posudek 

připodepsal. V takovém případě jsou pak oba předmětné posudky brány, jako by 

byly uděleny dvěma různými posuzovateli. 

6.11  Neudělení certifikátu 

  Důvody neudělení certifikátu viz Tabulka vad v Přílohách 

  Je na posuzovateli, zda se rozhodne neudělit certifikát, pokud podle jeho názoru 

zvíře, které získalo v pořadí první místo, nedosahuje potřebné kvality. Důvod 

neudělení certifikátu však musí být na posuzovacím listě uveden. Připodepsání není 

povinné. 

6.12  Diskvalifikace 

  Důvody pro diskvalifikaci viz Tabulka vad v Přílohách 

  V případě diskvalifikace: 

- nemusí být  posuzovací list kompletně vyplněn 

- posuzovací list nesmí obsahovat kvalifikaci a/nebo klasifikaci, ale musí 

obsahovat důvod diskvalifikace 

- posuzovatel může požádat o názor oficiálního veterináře 

6.13  Rozhodnutí posuzovatele 

  Proti rozhodnutí posuzovatele není odvolání. 

 

 
Kap. VII Zodpovědnost a výjimky 

 
7.1  Dodržování pravidel FIFe  

  Za dodržování Výstavního řádu zodpovídá národní člen FIFe. 

7.2  Výstavy v zemích, kde není národní člen FIFe 

  Pokud člen FIFe pořádá výstavu v zemi, kde není člen FIFe, jsou certifikáty získané 

na této výstavě považovány za certifikáty získané v té zemi, ze které pochází klub 

tuto výstavu organizující. 
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7.3  Nekuřácké pravidlo 

  Kouření ve výstavní hale je přísně zakázáno s výjimkou prostor k tomu určených. 

7.4  Porušení pravidel 

  Člen FIFe je povinen informovat předsednictvo FIFe o jakémkoliv porušení pravidel 

během výstavy v podrobné, přesné zprávě do 2 měsíců od konání výstavy. 

Předsednictvo FIFe případ posoudí podle Stanov. 

7.5  Vyšetřování Výstavní komisí 

  Všechny případy, které nejsou řešeny současnými pravidly a všechny protesty 

budou řešeny Výstavní komisí, která poté pošle zprávu a svém doporučení 

předsednictvu FIFe. Předsednictvo bude o svých závěrech Výstavní komisi 

informovat. 

 

Kap. VIII Otevřené dveře (Open doors) 
 
8.1  Vystavování na non FIFe výstavách  

  Článek zrušen 

8.2  Open doors 

  1. Nečlenům členů FIFe je dovoleno účastnit se výstav pořádaných v rámci FIFe a 

rovněž tak je členům FIFe účastnit se non FIFe výstav. 

  2. Vystavovatelé z non FIFe organizací mohou předvádět své kočky na výstavách 

FIFe za těchto podmínek: 

  a) všichni non FIFe vystavovatelé se musí zavázat k respektování 

ustanovení a pravidel a standard FIFe; 

  b) mohou své kočky vystavovat pouze ve třídách 12,11,9 nebo 10; pokud 

by chtěli kočky vystavovat ve vyšších třídách, musí se stát individuálním 

členem národního člena FIFe; 

  c) všechny přihlášky non FIFe vystavovatelů by měly být zaslány a 

potvrzeny jejich klubem; 

  d) non FIFe vystavovatelé platí klecné a jiné poplatky pořádajícímu klubu 

podle propozic výstavy. 

  3. FIFe certifikáty mohou být získány pouze na výstavách, pořádaných pod 

patronací FIFe a pouze tyto certifikáty jsou platné pro získání titulů FIFe. 

  4. Platnost těchto pravidel je prodloužena do 31.12.2018.  
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PŘÍLOHY – Výjimky z Výstavního řádu 
 

Příloha 1 – Portugalsko - zrušeno 

Příloha 2 – Open doors – zrušeno 

Příloha 3 – Kypr, Řecko, Island, Izrael a Velká Británie 

Kypr, Řecko, Island, Izrael a Velká Británie mají vzhledem ke své zeměpisné poloze povoleno 

získat všechny potřebné certifikáty v jedné zemi: 

– Mezinárodní šampion/premior: 5 CACIB/CAPIB od minimálně 3 různých 

posuzovatelů 

– Mezinárodní grandšampion/premior: 7 CAGCIB/CAGPIB od minimálně 5 

různých posuzovatelů 

– Supremešampion/premior: 10 CACS/CAPS od minimálně 7 různých 

posuzovatelů. 
 

Příloha 4 - Bělorusko, Portugalsko, Rusko, Španělsko a Ukrajina 

Výjimka pro Bělorusko, Portugalsko, Rusko, Španělsko a Ukrajinu do 31.12.2016: 

1. K zisku titulu mezinárodní šampion/premior:                                                                                      

 5 CACIB/CAPIB v jedné zemi od minimálně 3 různých posuzovatelů. 

2. Bod  zrušen. 

 

Příloha 5 – Norsko a Švédsko – zrušeno 

Příloha 6 – Asie a Jižní Amerika 

Následující výjimky platí pro Asii a Jižní Ameriku do 31.12.2017: 

povoleno získat všechny potřebné certifikáty v jedné zemi: 

– Mezinárodní šampion/premior: 3 CACIB/CAPIB od minimálně 3 různých 

posuzovatelů 

– Mezinárodní grandšampion/premior: 6 CAGCIB/CAGPIB od minimálně 4 

různých posuzovatelů 

-    Supremešampion/premior: 9 CACS/CAPS od minimálně 5 různých 

posuzovatelů 

Příloha 7 – francouzští vystavovatelé – zrušeno 

Příloha 8 – Bělorusko – převedeno do Přílohy 4 

Příloha 9 Island a Izrael 

Vzhledem k tomu, že Island a Izrael pořádají pouze 2 výstavy ročně, mají zvláštní výjimku ze 

čl. 4.15 a je jim povoleno přiznat titul JW kočce, která získala 3 x BIS ve třídách 12 a/nebo 11. 

Příloha 10 – Skupina zemí C– zrušeno 

Příloha 11 – Zisk titulů a ocenění podle pravidel FIFe – zrušeno 
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TABULKA – Výjimky z Výstavního řádu 
 

Článek/ 

Příloha 
Země 

Platnost 

do 

Min. 

počet 

koček 

Třídy 7 a 8 Třídy 5 a 6 Třídy 3 a 4 

Čl. 1.8.g 

Asie 

Jižní Amerika 

Island 

Izrael 

Členové pod 

patronátem 

----- 

 

100 ----- ----- ----- 

Bulharsko 

Kypr 

Řecko 

Velká Británie 

31.12.201

8 

Příloha 3 

Kypr 

Řecko 

Island 

Izrael 

Velká Británie 

----- ----- 

5 x  

CACIB / 

CAPIB 

1 země 

3 různí 

posuzovatelé 

7 x  

CAGCIB / 

CAGPIB 

1 země 

5 různých 

posuzovatelů 

10 x  

CACS / 

CAPS 

1 země 

7 různých 

posuzovatelů 

Příloha 4 

Bělorusko 

Portugalsko 

Rusko 

Španělsko 

Ukrajina 

31.12.201

6 
----- 

5 x  

CACIB / 

CAPIB 

1 země 

3 různí 

posuzovatelé 

----- ----- 

Příloha 6 
Asie 

Jižní Amerika 

31.12.201

7 
----- 

3 x  

CACIB / 

CAPIB 

1 země 

3 různí 

posuzovatelé 

6 x  

CAGCIB / 

CAGPIB 

1 země 

4 různí 

posuzovatelé 

9 x  

CACS / 

CAPS 

1 země 

5 různých 

posuzovatelů 

Příloha 9 
Island 

Izrael 

Titul JW je přiznán po zisku 3 x Best in Show ve třídách 11 a/nebo 

12  
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TABULKA – Diskvalifikující a obecné vady 
 

 
DISQ = vada vedoucí k diskvalifikaci (viz též čl. 6.12) 

BEZ EX = obecná vada vylučující známku Výborná (Ex) a jakékoliv vyšší ocenění 

BEZ CERT = obecná vada vylučující titul a jakékoliv vyšší ocenění než Výborná (Ex) (viz čl. 6.11) 

 

Č. VADA DIS

Q 

BEZ 

EX 

BEZ 

CERT 

POZNÁMKA 

  

1. Tělo 

1.1 Deformity kostry, hrudního koše včetně 

plochého hrudníku, deformity páteře 
 

   

1.2 Jakákoliv slabost omezující pohybové 
schopnosti 

    

1.3 Trpasličí vzrůst     

1.4 Kočky s odstraněnými drápky     

1.5 Deformace končetin a tlapek, např. 

polydaktylie nebo oligodaktylie (vice nebo 
méně prstů) 

    

1.6 Kočky s břišní kýlou     

1.7 Kocouři s jakoukoliv abnormalitou varlat    Platí pro věk nad 10 

měsíců 1.8 Nekastrované domácí kočky    

1.9 Všechny deformace sterna nebo xifisterna 
   

Neplatí pro kastrované 
kočky a kočky mladší 10 
měsíců 

  

2. Hlava 

2.1 Deformace lebky vedoucí k asymetrii tváře 

a/nebo hlavy 
    

2.2 Jakékoliv prohlubně, výstupky a štěrbiny na 
lebce 

    

2.3 Úzké nozdry, hlasité a obtížné dýchání     

  

3. Čelisti, zuby a jazyk 

3.1 Zkrácené zuby      

3.2 Křivé čelisti     

3.3 Předkus nebo podkus nad 2 mm     

3.4 Jazyk nebo zuby trvale vyčnívající z tlamy     

      

4. Oči 

4.1 Slepé kočky     

4.2 Abnormální velikost a tvar očí a očních víček 
(entropium, ektropium) 

 
 

  

4.3 Šilhání     

4.4 Sklon k šilhání     

4.5 Příliš zapadlé nebo vystouplé oči     

4.6 Poranění oka (např. onemocnění rohovky)     

      

5. Uši 

5.1 Hluché kočky     

5.2 Kupírované uši     

      

6. Barva 

6.1 Všechny bile skvrny nepovolené standardem     

6.2 Všechny vady pigmentace nepovolené 
standardem a vedoucí ke ztrátě zbarvení 
- nosního zrcátka, 
- polštářků tlapek a/nebo 
- pysků  

   

 

6.3 Nedostatečný kontrast mezi barvou těla a 
odznaků u koček siamského zbarvení 
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Č. VADA DIS
Q 

BEZ 
EX 

BEZ 
CERT 

POZNÁMKA 

7. Ocas 

7.1 Kupírovaný ocas      

7.2 

 

Jakákoliv deformace ocasu, např. zálomek 

nebo uzlík 
   

S výjimkou kastrátů a 

bobtailů 

8. Chování a kondice 

8.1 
 

 
 

Agresivita: pokud nejsou 2 stewardi schopni 
kočku vyjmout z klece, je vyloučena ze 

soutěže. Pokud je kočka agresivní na 3 
výstavách, je v kompetenci národního člena 
nebo pořádajícího klubu rozhodnout o jejím 
případném vyloučení z dalších výstav 

    

8.2 Dopované kočky 
Kočky, jimž byl podán zklidňující prostředek 

a/nebo látky rozšiřující oční zorničky 

    

8.3 Březí nebo kojící kočky    
Kočka musí být okamžitě 
umístěna do karantény 

8.4 
Kočky, u nichž veterinář během výstavy zjistil 
onemocnění 

   

Kočka musí okamžitě 

opustit výstavní sál 
společně s případnými 
dalšími kočkami stejného 

vystavovatele (viz 
Výstavní řád, čl. 3.8) 

8.5 
Kočky vykazující známky špatného 

zdravotného stavu 
   

Kočka musí být okamžitě 

umístěna do karantény 

8.6 
 

Nedostatečně čisté kočky (např. špína v uších, 
přítomnost parazitů) 

   
 

8.7 Kosmeticky upravené kočky (např. barevný 

přeliv nebo obarvení) 
   

 

8.8 Tetované kočky    

S výjimkou registračního 
tetování (viz FIFe 
Chovat. a registrační řád, 
čl. 3.4) 

8.9 Podvyživené nebo obézní kočky     

8.10 Všechny známky špatného zdraví/kondice 
(např. příliš hubené kočky)  

   
 

8.11 Nadměrně pudrované kočky     

      

9. Vady specifické pro různá plemena (vice viz standardy jednotlivých plemen) 

9.1 Diskvalifikační vady    

BAL/SIA/OLH/OSH/SYL/ 

SYS, BEN, JBT, KBL/KBS, 
KOR, LPL/LPS, OCI, RAG, 
SIN, THA 

9.2 

 

Vady vylučující udělení titulu a jakékoliv 

ocenění vyšší než Výborná (Ex) 
   

ABY/SOM, ACL/ACS, 
BAL/SIA/OLH/OSH/SYL/ 

SYS, BUR, EUR, LPL/LPS, 
SBI, THA 
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TABULKA – BIV: minimální možnosti 

 

3-3-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 
 

3-3-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 
 

3-2-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 
 

2-3-3 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
 

3-2-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 
 

3-3-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10     BIV 
7–10 
4–7 

OR 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 

3-1-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

OR 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

1-3-3 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

OR 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-3-2 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-2-3 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-3-0 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 

3-0-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 BIV 
4–7        BIV 
4–7 

0-3-3 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-2-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 

3-1-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 BIV 
4–7        BIV 
4–7 

2-3-1 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-1-3 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

2-2-2 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7 

1-3-2 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

1-2-3 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-2-0 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 

3-0-2 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 

3-1-1 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

2-3-0 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 

2-0-3 
10+ 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

2-2-1 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

2-1-2 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

1-3-1 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

1-1-3 
10+ 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

1-2-2 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-3-2 
7–10 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-2-3 
7–10 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

3-1-0 
10+ 
10+        BIV 
10+  
7–10 

3-0-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 

2-2-0 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 

2-0-2 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 

2-1-1 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

1-3-0 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 

1-0-3 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

1-2-1 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

1-1-2 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-3-1 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

0-1-3 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

0-2-2 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

3-0-0 
10+ 
10+        BIV 
10+ 

0-3-0 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

0-0-3 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

2-1-0 
10+ 
10+        BIV 
7–10 

2-0-1 
10+ 
10+        BIV 
4–7 

1-2-0 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 

1-0-2 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 

1-1-1 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 

     

10+   = třídy 1, 3, 5, 7, 9         7–10 = třída 11         4–7   = třída 12 


