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1. Pomenovanie, trvanie, sídlo, cieľ 

Článok 1.1 

Kluby a federácie klubov, vrátane akýchkoľvek klubov, ktoré sa stanú v budúcnosti členmi, 
alebo členmi členov, ustanovujú Medzinárodnú federáciu na neobmedzené trvanie. 

Článok 1.2 

Táto federácia bude známa ako  
„ Federation Internationale Feline „ ( FIFe ) 

( International Feline Federation ). 
Bude sa riadiť právnym poriadkom vzniknutej neziskovej organizácii, riadenej 
veľkokniežactvom Luxemburského občianskeho zákonníka najmä legislatívou z 21.apríla 
1928 a súčasným štatútom. Sídlo federácie bude vo veľkokniežactve Luxemburska. 

Článok 1.3 

Federácia neurobí žiadne rozhodnutie, ktoré by mohlo škodiť národnému charakteru 
a jednotlivcom niektorého členského klubu. 

Článok 1.4 

Cieľom FIFe je, aby sa spojili všetky kluby, združenia a federácie klubov rešpektujúc ich 
národné a legislatívne pôsobisko, ktoré sa zaujímajú o mačky domáceho pôvodu, mačiek s 
rodokmeňom alebo bez. 
FIFe podporuje chov mačiek a zdokonaľovanie plemien a zaviaže sa k podpore ich 
starostlivosti. 
Federácia sa bude najmä zaoberať s : 

a) Štandardnými pravidlami vzhľadom k posudzovateľom, výstavám a výstavným titulom atď. 
b) Popisom plemien a štandardizáciou štandardov plemien. 
c) Uznaním a zosúladením Registra pre vydanie rodokmeňa / LO / a parafovaním 
    experimentálneho registra / RIEX / každej krajiny, zatiaľ čo je úsilie založiť jediný register,   
    z každého hore uvedeného typu v každej krajine. 

FIFe môže si skontrolovať takéto registre bez zasahovania do nezávislosti každého člena. 

d) Ustanovenie a nariadenie Medzinárodného registra predpôn / názvy chovných staníc /. 
e) Zostavenie oficiálneho zoznamu posudzovateľov autorizovaného federáciou. 
f) Vydávanie ktorýchkoľvek vyžiadaných splnomocnení alebo povolení pre národné a 
   medzinárodné výstavy. 

Tento zoznam nie je úplný a FIFe je oprávnená zúčastniť sa ktorejkoľvek aktivity v súvislosti 
s domácimi mačkami, s mačkami s rodokmeňmi alebo bez nich. 

2. Prijatie, odstúpenie, vylúčenie 

Článok 2.1 

Minimálny počet členov je ustálený na 3. Zakladajúci členovia boli Koninkli Kattenvereniging 
van Viaanderen, Belgicko, Fédération Féline Francaise, Francúzsko a Society Italiana, 
Taliansko. 
Len jeden člen za každú krajinu môže byť prijatý, dôvodom je súčasná situácia a k udelenie 
práv bežného prijatia k členom, ktorí prichádzajú z tej istej krajiny. 



Článok 2.2 

Všetky rozhodnutia FIFe budú záväzné pre všetkých členov klubu a členov týchto klubov. 

Článok 2.3 

Štatút a pravidlá členských klubov FIFe musia obsahovať klauzulu, pomocou ktorej členovia 
sú zaviazaní rozhodnutiami FIFe. 

Článok 2.4 

Stať sa členom FIFe, kandidát musí predložiť prihlášku v písomnej forme do úradu tajomníka 
FIFe. 
Táto prihláška musí obsahovať presné informáciu o kandidátovi, špeciálne jeho predpisy a 
obmedzenia, zoznam členov predsedníctva, predsedov a tiež členov odborného 
predsedníctva. 
Okrem toho prihláška musí obsahovať nepodmienečné uznanie FIFe predpisov a 
obmedzení. 
Kandidát si musí zaistiť od začiatku do konca patronát FIFe členom. Ak prihláška je 
kompletná, kandidatúra bude predložená na budúce Generálne zasadnutie. 
Ak Generálne zasadnutie akceptuje kandidáta, kandidát má skúšobnú dobu 3 rokov, počas 
tohto času má tie isté práva ako riadny člen, s výnimkou práva hlasovať. 
Člen FIFe, ktorý prevzal patronát za kandidáta je zodpovedný za platbu FIFe poplatkov 
kandidáta. Žiadny člen nemôže vykonávať patronát pre viac ako pre jedného kandidáta FIFe. 

Článok 2.5 

Po uplynutí skúšobnej doby kandidatúra bude predložená patronátom na budúce Generálne 
zasadnutie. Zasadnutie potom rozhodne, berúc do úvahy názor patronátnej krajiny, či 
akceptuje alebo odmieta - možno bez udanie dôvodov. Skúšobná doba môže byť predĺžená 
o ďalší rok na návrh člena, ktorý drží patronát nad žiadateľom. 
Uznesenia súvisiace s prijatím za člena sú len vtedy právoplatné, ak sú schválené ¾ 
väčšinou prítomných členov. 
Keď Generálne zasadnutie takto poskytne plné členstvo členovi čakateľovi, tento člen musí 
rešpektovať a dodržiavať ciele, účely a princípy FIFe a zdrží sa poškodenia FIFe písomnými 
alebo ústnymi vyhláseniami alebo činmi. 

Článok 2.6 

Členovia FIFe sa zaväzujú, že nedovolia svojim členom 

· robiť aktivity, priamo alebo nepriamo, na výstavách a iných podujatiach organizovaných 
organizáciami, ktoré nie sú združené do FIFe, s výnimkami rešpektujúcimi účasť na 
výstavách, ktoré sú uvedené v čl. 8.2 Výstavných pravidiel, 
· byť aktívni vo vnútri non FIFe organizáciách ako funkcionár alebo posudzovateľ. 

Špeciálne výnimky môžu byť udelené exkluzívne predsedníctvom FIFe. 

Článok 2.7 
Členovia FIFe môžu len prijať jednotlivcov ako členov ich klubu : 
· s trvalým miestom pobytu v ich krajine, 
· prechodne žijúci mimo krajiny. 
Ak člen FIFe si praje prijať jednotlivcov, ktorí žijú v zahraničí, postup ako je popísaný podľa 
článku 2.5. Všeobecných pravidiel musí byť dodržaný. 

Článok 2.8 



Patronát FIFe sa ukončí : 
a) Rezignáciou danou prostredníctvom doporučeného listu najmenej 6 mesiacov vopred do 
    úradu tajomníka FIFe a na konci finančného roka. 

b) Vylúčením kvôli vážnemu priestupku - predovšetkým kvôli nedodržiavaniu Štatútov a     
    pravidiel, kvôli odmietnutiu platiť poplatky, atď. 

Vylúčenie bude preskúmané a potom navrhnuté predsedníctvom na ďalšie Generálne    
zasadnutie, ktoré rozhodne ¾ väčšinou prítomných členov. 
Rozhodnutie bude okamžite právoplatné a bude neodvolateľné. Ak nastanú zmeny v    
štruktúre člena, tak vylúčený môže doložiť, že sa znovu uchádza o členstvo. 

3. Administratíva 

Článok 3.1 

Administratívnymi orgánmi F.I.Fe sú :  
· Generálne zasadnutie členov 
· Výkonný výbor - Predsedníctvo 
· Komisie 
· Kontrolóri 

4. Generálne zasadnutie 

Článok 4.1 

Generálne zasadnutie je najvyšší orgán FIFe. Je zložený z delegátov členských krajín. 
Každá členská krajina je oprávnená reprezentovať s jedným hlasujúcim delegátom. 
Voliaci delegát môže reprezentovať len jedného člena. 
Okrem voliaceho delegáta každá členská krajina je oprávnená vyslať človeka aj vo funkcii 
poradcu. Ak nastane rovnosť hlasov, prezident FIFe má rozhodujúci hlas. 

Článok 4.2 

Povinnosti Generálneho zasadnutia sú : 
· Voliť členov predsedníctva, členov komisie a kontrolórov. 
· Schváliť alebo odmietnuť každoročný rozpočet a zúčtovanie. Schválenie ročného     
    zúčtovania bude uvedené do platnosti chválením pokladníkom. 
· Rozhodnúť o kandidatúre nových členov. 
· Rozhodnúť o vylúčení člena v súlade s článkom 10. 
· Oceniť manažment predsedníctva a schváliť povinnosti predsedníctva. 

Okrem toho zasadnutie má všetky ďalšie práva povolené Štatútom, ktoré neboli urýchlene 
povolené inou organizačnou zložkou. 

Článok 4.3 

Zasadnutie sa bude stretávať najmenej raz za rok. 
Bude zvolané prezidentom ako bežné zasadnutie alebo mimoriadne zasadnutie na žiadosť 5 
členských krajín FIFe. 

Článok 4.4 
Aby rozhodnutia boli právoplatné, najmenej jedna polovica členských krajín musí byť 
prítomná na Generálnom zasadnutí. 
Článok 4.5 



Väčšina hlasov na Generálnom zasadnutí môže byť dosiahnutá nasledujúcimi spôsobmi, ak 
všetko je založené na väčšine tých členov, ktorí sú prítomní alebo sú zastupovaní : 
a) nadpolovičná väčšina - kandidát alebo návrh získa viac ako polovicu spočítaných hlasov. 
b) obmedzená alebo ¾ väčšina - ktorá je požadovaná pri prijatí, vylúčení a upravovaní 
Štatútu. 
Rozhodnutia Generálneho zasadnutia sú len vtedy právoplatné a zaväzujúce, keď sú 
potvrdené nadpolovičnou väčšinou tých členov, ktorí sú prítomní alebo zastupujúci. V 
prípade, že pri voľbe funkcionárov je tam viac ako jeden kandidát, od štvrtého kola 
hlasovania postačuje jednoducho väčšina. 
Členovia Generálneho zasadnutia volia zdvihnutím ruky; ak člen požiada, hlasovanie bude 
vedené tajným hlasovaním. 

Článok 4.6 

Generálne zasadnutie vedie prezident FIFe ktorý je oprávnený odovzdať právomoci 
predsedovi na schôdzi zainteresovaných strán. Zápisnice zo schôdze sú ponechané u 
tajomníka alebo zástupcu, ktorý predložia takéto zápisnice na overenie trom ľuďom, ktorí sa 
zúčastnili zasadnutia, tzv. overovatelia. Overovatelia skontrolujú anglickú, francúzsku, 
nemeckú verziu zápisnice. Zápisnica vo všetkých troch jazykoch je potom podpísaná 
predsedom. 

Článok 4.7 

Členovia FIFe sú pozvaní 90 dní pred dátumom konania Generálneho zasadnutia. Môžu 
poslať ich návrhy generálnemu tajomníkovi 60 dní pred Generálnym zasadnutím. Postup k 
zaslaniu návrhov na úpravu Štatútu je uvedený v čl. 11.1. Oni dostanú agendu v ktorej sú 
návrhy členských krajín 35 dní pred dátumom schôdze. 
Členovia budú informovaní o rozhodnutiach Generálneho zasadnutia prostredníctvom 
zápisnice, ktorá bude obsahovať všetky rozhodnutia, ktoré budú zaslané s definitívnym 
termínom platnosti. 

Článok 4.8 
Žiadne rozhodnutie nemôže byť urobené v článku Stanov ,ak to nie je zapísané v programe 
a pokiaľGenerálne zasadnutie nerozhodne ináč hlasovaním, ktoré navrhne predseda. Návrhy 
alebo žiadosti musia byť napísané francúzsky, nemecky, alebo anglicky. 

Článok 4.9 

Člen, ktorý nie je schopný zúčastniť sa Generálneho zasadnutia, môže byť zastúpený iným 
členom. Žiadny člen nemôže zastupovať viac ako jedného člena FIFe. 
Žiadny člen nemôže byť zastupovaný na dvoch za sebou idúcich Generálnych zasadnutiach. 
Článok 4.10 Schôdze Generálneho zasadnutia sú otvorené pre všetkých členov FIFe. 
Generálne zasadnutie smie ale vyhlásiť schôdzu za uzavretú pre členov, kvôli ktorým 
prebieha diskusia v určitých bodoch. 

5. Výkonný výbor – predsedníctvo 

Článok 5.1 

Výkonný výbor - predsedníctvo bude volené Generálnym zasadnutím. 
Len členovia klubov, ktorí sú FIFe členmi, môžu byť volení do predsedníctva. 

Predsedníctvo bude pozostávať z : 

· 1 Prezident / Predseda / 
· 1 Viceprezident / Podpredseda / 



· 1 Generálny sekretár / Generálny tajomník / 
· 1 Pokladník 
· 1 Vicesekretár / Zástupca tajomníka / 
· 1 Zástupca pokladníka 

Všetci šiesti členovia predsedníctva majú právoplatný hlas v predsedníctve. 
Predsedníctvo je zodpovedné za: 
  
· realizáciu rozhodnutí prijatých Generálnym zasadnutím, 
· za zvládnutie každodenných vecí, 
· za administráciu FIFe. 

Predsedníctvo je zodpovedné za vedenie FIFe. Články 4.4 a 4.5 sú uplatnené. 
Predsedníctvo prijme všetky rozhodnutia týkajúce sa disciplíny, na základe odporučenia 
Disciplinárnej komisie. 

a) Prezident v každom prípade vedie aktivity FIFe. On zaručí dodržiavanie Štatútov a 
pravidiel. 
Predsedá schôdzi Predsedníctva a Generálnemu zasadnutiu, s výnimkou keď on sa 
rozhodne poveriť jeho právomocami v súhlase s článkom 17. 

b) Viceprezident preberá povinnosti prezidenta počas jeho neprítomnosti. 

c) Generálny sekretár sústreďuje aktivity predsedníctva pod vedením prezidenta. On / ona 
bude zodpovedať za zápisnicu zo schôdzí, zatriedenie pripomienok, návrhov a práv zo 
schôdzí a aktualizovanie Štandardov a pravidiel nasledujúceho Generálneho zasadnutia. 
Takto aktualizované Štandardy a pravidlá budú potom zaslané príslušnej komisie na 
potvrdenie. 
Všetka korešpondencia do a z predsedníctva musí ísť cez generálneho sekretára. 

d) Pokladník bude dozerať na prípravu vyúčtovania, vyzbieranie všetkých príspevkov, 
poplatkov a jestvujúcich platieb, majetku kníh a zostavenie každoročnej finančnej správy. 

e) Viceprezident a zástupca pokladníka asistujú generálnemu sekretárovi a pokladníkovi vo 
všetkých aspektoch ich práce. 

Článok 5.2 

FIFe bude viazané spoločným podpisom dvoch členov predsedníctva, pričom najmenej 
jeden musí byť od prezidenta alebo viceprezidenta. 

Článok 5.3 

Členovia predsedníctva sú volení na obdobie troch rokov. Pre jednu tretinu členov 
predsedníctva to bude znamenať každoročné znovuzvolenie. 
Odchádzajúci členovia predsedníctva budú znovu voliteľní vo voľbách. 
Ak by člen predsedníctva nebol schopný plniť si jeho povinnosti zapríčinené dôchodkom, 
rezignáciou, invaliditou alebo neschopnosťou, predsedníctvo je oprávnené kooptovať 
zástupcu na zvyšok obdobia v úrade. Toto časové obdobie končí automaticky nasledujúcim 
Generálnym zasadnutím, kde toto neobsadené miesto bude predložené pre voľby. 

Článok 5.4 

Predsedníctvo bude oznamovať členom všetky voľby a eventuálne voľné miesta. Nominácie 
kandidátov musia prísť predsedníctvu najneskôr do 60 dní pred dátumom výročného 
zasadnutia. 
Mená všetkých kandidátov budú zapísané do Agendy. Žiadni iní kandidáti nebudú môcť byť 
volení vo voľbách. 



Článok 5.5 

V princípe všetky funkcie budú honorované. Avšak, členom predsedníctva sú zaplatené ich 
cestovné náklady, ubytovanie a aktuálne náklady. 
Generálny sekretár dostane mesačný príspevok, pridelenie a suma bude stanovená 
Generálnym zasadnutím na základe odporučenia Predsedníctva. 
Mimoriadna suma bude stanovená bez ohľadu na účel uhradených nákladov komisii a iných 
volených funkcii, suma o ktorej rozhodne každoročne Generálne zasadnutie. 

6. Komisie 

Článok 6.1 

Komisie pozostávajú z jednotlivcov volených na základe ich schopností a potvrdených 
Generálnym zasadnutím na obdobie troch rokov. 
Takýto jednotlivci musia byť členmi FIFe člena. Členovia rôznych komisii budú voliť jednu 
osobu, aby bola zodpovedná pre túto komisiu. 
Takéto komisie sa musia stretávať pred každým Generálnym zasadnutím a musia predložiť 
písomnú správu, obsahujúca výsledky ich práce na Generálne zasadnutie. 
Ak člen komisie nie je schopný plniť si svoje povinnosti zapríčinené dôchodkom, rezignáciou, 
invaliditou alebo neschopnosťou, nahradenie musí byť zvolené počas obdobia úradu na 
nasledujúcom Generálnom zasadnutí. 

Článok 6,2 

1. Chovateľská a registračná komisia zodpovedá za : 
· dodržiavanie chovateľských a registračných pravidiel, 
· pokúšanie sa štandardizovať predpisy týkajúce sa originálnych zápisov v zhode s 
   existujúcimi štandardami a pravidlami. 
Komisia pozostáva z 3 členov - všetci z nich viedli register rodokmeňov v ich vlastných 
organizáciách v období najmenej troch rokov a chovali najmenej tri roky. 

2. Posudzovateľská komisia a Komisia pre tvorbu štandardov zodpovedá za : 
· štúdium prijatia nových plemien a zavedenie štandardov týkajúcich sa týchto nových 
    Plemien, 
· modifikácia štandardov uznaných plemien, 
· dodržiavanie Pravidiel pre posudzovateľov, žiakov posudzovateľov a stevardov, 
· tréningový program pre žiakov posudzovateľov a ďalšie vzdelávanie už existujúcich 
    posudzovateľov. Komisia pozostáva zo 6 členov. 
Každá FIFe kategória musí byť zastúpená najmenej dvomi členmi, ktorí sú medzinárodní 
posudzovatelia kvalifikovaní v tejto kategórii. 

3. Výstavná komisia zodpovedá za : 
· koncept výstav a úpravy potrebné k zabezpečeniu účinnej organizácii takýchto výstav, 
· aplikáciu výstavných pravidiel. 
Komisia pozostáva z 5 členov, ktorí musia byť organizátormi výstav, podľa možnosti z 5 
rôznych krajín. 

4. Disciplinárna komisia : 
· pozostáva z 5 členov, pričom ani jeden nemôže byť členom predsedníctva, 
· dávajú v každom prípade svoje odporučenia predsedníctvu. 

5. Komisia pre zdravie a pohodu zvierat zodpovedá za:  
· dodržiavanie pravidiel vzhľadom na chovateľské a registračné pravidlá, 
· zodpovedá za reprezentáciu FIFe vo všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia a 
   pohody mačiek, 
· zaoberá sa so zhromažďovaním informácie týkajúcich sa zdravia a pohody mačiek a 



   distribúciou takých informácii, aké požadujú členovia, 
· zodpovedá za výmenu informácii s posudzovateľskou komisiou a komisiou pre tvorbu 
    štandardov, chovateľskou a registračnou komisiou a výstavnou komisiou vo všetkom, 
    čo sa týka zdravia a pohody mačiek. 

Komisia pozostáva z troch členov, ktorí musia byť schopní a ochotní skontaktovať sa s 
výskumnou inštitúciou, národnými alebo miestnymi úradníkmi, ako aj s chovateľmi za účelom 
získať informáciu a potom pracovať so získanou informáciou. 

Článok 6.3 

Hore uvedené komisie ( Posudzovateľská a komisia pre tvorbu štandardov, Chovateľská a 
registračná komisia, Výstavná komisia, Disciplinárna komisia a Komisia pre zdravie a 
pohodu mačiek ) otvorene vyjadria svoje názory. Oni musia predložiť ich zistenia 
predsedníctvu, ktorý bude takéto zistenia prezentovať na ďalšom Generálnom zasadnutí. 
Korešpondencia, adresovaná k predsedníctvu alebo ku komisiám, musí byť v jednom 
z oficiálnych jazykov FIFe a musia byť doručené členom s doporučeným listom Generálnemu 
sekretárovi ktorý ho postúpi príslušnej komisii. 
Návrhy zaslané priamo od členov, členov FIFe nie sú akceptované. 

7. Kontrolóri 

Článok 7.1 

Dvoch kontrolórov a dvoch asistentov volí Generálne zasadnutie na obdobie dvoch rokov, 
robia revíziu účtov a súvahu FIFe a potom pripravujú správu o ich zistení pre Generálne 
zasadnutie. 
Nemôžu byť členmi žiadnej inej funkcie vo FIFe. 
Kontrolóri majú právo kedykoľvek overiť obchodné knihy a iné dokumenty, o ktoré sa stará 
pokladník. 

8. Disciplinárne právomoci 

Článok 8,1 
Predsedníctvo môže na odporučenie Disciplinárnej komisie uplatniť nasledujúce 
disciplinárne 
opatrenia: 
· vyzvanie k náprave, 
· pokarhanie, 
· pokuta, 
· dočasne vylúčenie zo všetkého alebo z určitých prípadov. 
Len Generálne zasadnutie má právomoc, aby natrvalo vylúčilo člena ( čl. 10b ) 

Článok 8,2 
Na doporučene Disciplinárnej komisie, Predsedníctvo je poverené, aby uložilo disciplinárne 
opatrenie proti ktorémukoľvek členovi FIFe alebo ktorejkoľvek osobe zvolenej vo FIFe, aby 
uskutočnili určité opatrenia proti ktorémukoľvek posudzovateľovi. 

Člen alebo osoba, ktorej sa to týka, má právo na vypočutie. 
Člen alebo osoba, ktorá je predmetom disciplinárneho opatrenia, môže sa odvolať na 
Generálne zasadnutie. Toto odvolanie musí byť adresované predsedníctvu do 30 dní po 
prijatí rozhodnutia. 
Takéto rozhodnutie musí vykazovať odvolací postup a konečný termín. 
Uskutočnenie rozhodnutia proti ktorému odvolanie bolo podané, bude odložené. 

Článok 8.3 



Rozhodnutia obsahujúce ich odôvodnenie bude oznámené zainteresovanej osobe 
doporučeným listom. Disciplinárne opatrenia môžu byť oznámené FIFe členom. 

9. Finančné zdroje FIFe 

Článok 9.1 
Finančné zdroje FIFe pozostávajú z : 

· ročné poplatky klubov a klubov Federácii, 
· poplatok vybraný za registráciu mena chovnej stanice, 
· poplatok vybraný za skúšky posudzovateľov, 
· poplatok vybraný za národné a medzinárodné výstavy, 
· zaplatenie kokárd IC a IP, GIC a GIP atď, 
· dotácie, dary, a iné zdroje z ktorých FIFe môže mať osoh. 

Každý rok Generálne zasadnutie určuje sumu v EUR, výnosy ako príspevky a poplatky. 

Článok 9.2 

Každý člen poskytne pokladníkovi informáciou potrebnú na určenie sumy splatnej v 
príspevkoch a poplatkoch. 
Každá žiadosť na platbu zaslaná pokladníkovi do 31. marca v každom roku a tiež 
každoročné poplatky budú splatné do 30. apríla, alebo skôr. Člen, ktorý nemá splnené tieto 
požiadavky bude pokutovaný jeho právom voliť. 
Predsedníctvo môže na žiadosť udeliť výnimku členom, ktorí majú dočasné finančné ťažkosti 
na schôdzi. 

Článok 9.3 

Dlhy FIFe sú zinkasované len do rozsahu súčasných čistých ziskov. 

Článok 9.4 

Členovia, ktorí opustili FIFe alebo ktorí boli vylúčení z FIFe nemajú právo na žiadne aktíva 
federácie. 
Maximálna výška poplatkov alebo platieb člena FIFe odvedená pre FIFe je 50 000 EUR. 

10. Správy a rozpočet 

Článok 10.1 

Finančný rok začína 1. januára každý rok a končí 31. decembra. 

Článok 10.2 
Správa zostatkov, ziskov a strát bude predložená na Generálne zasadnutie. 
Za týmto účelom pokladník dá k dispozícii členom FIFe kópiu finančnej správy za minulý 
finančný rok, 35 dní pred dátumom Generálneho zasadnutia. 

11. Úpravy Štatútu 

Článok 11.1 

Akýkoľvek návrh na úpravu Štatútu musí byť poslaný predsedníctvu 60 dní pred Generálnym 
zasadnutím. 
Predsedníctvo predloží Generálnemu zasadnutiu navrhovanú úpravu spolu s ich názorom. 
Akákoľvek úprava Štatútov musia byť odsúhlasená ¾ väčšinou sčítaných hlasov. 

12. Zrušenie federácie 



Článok 12.1 

Generálne zasadnutie bude poverené rozhodnúť zrušiť FIFe. Ak na takéto Generálne 
zasadnutie nie je prítomné potrebné kvórum , predseda zvolá druhé Generálne zasadnutie. 
Zrušenie FIFe bude potom vyhlásené, ak jednoducho väčšina tak rozhodne aj bez 
potrebného kvóra. 
Generálne zasadnutie bude poverené v prípade zrušenia rozhodnúť o rozdelení aktív 
federácii. 

13. Iné 

Článok 13.1 

Generálne zasadnutie má dovolené stanoviť Všeobecné pravidlá, ktoré nemôžu za žiadnych 
okolností protirečiť alebo odkláňať sa od súčasného Štatútu. 

Článok 13.2 

Jazykmi FIFe musia byť francúština, nemčina a angličtina. 

Článok 13.3 

Jedna kópia Štatútov FIFe v troch jazykoch bude ponechaná v sídle federácie.


