VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ FIFe
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1. Pomenovanie - doba trvania - mandát - návrh
Článok 1.1
Názov FIFe ( logo ) musí byť uvedené na katalógoch, rodokmeňoch a certifikátoch.
2. Prijatie - rezignácia - vylúčenie
Článok 2.1
Keď sa akceptujú noví FIFe členovia, vyžaduje sa, že v právoplatnom Štatúte týchto členov
bude akceptovaná a bude obsahovať frázu " nie je dovolené predávať alebo držať mačky s
rodokmeňom v obchodoch so zvieratami alebo v podobných organizáciách, ani pre žiadny
experimentálny výskum alebo testovanie. Nie je tiež dovolené členom FIFe ponúkať alebo
obchodovať s mačkami alebo službami ako služby krytia, na aukcii alebo podobných
akciách, či už v elektronickej alebo reálnej podobe."
Článok 2.2
FIFe členské kluby, ktoré nemajú frázu " nie je dovolené predávať alebo držať mačky s
rodokmeňom v obchodoch so zvieratami alebo v podobných organizáciách, ani pre žiadny
experimentálny výskum alebo testovanie. Nie je tiež dovolené členom FIFe ponúkať alebo
obchodovať s mačkami alebo službami ako služby krytia, na aukcii alebo podobných akciách
či už v elektronickej alebo reálnej podobe" v ich právoplatných zákonoch, budú vyzvaní, aby
vložili túto frázu do ich Štatútov v súlade s ich národnými zákonmi.
Článok 2.3
Prihláška na plné členstvo môže byť zaregistrovaná maximálne do troch rokov po schválení
štatútu " patronátneho člena " ktoré bolo udelené. Okrem vždy vyžadovaných podmienok,
nasledujúce požiadavky musia byť splnené počas obdobia patronátu.
Patronátny člen musí mať:
a) dodržiavanú správnu registráciu jednotlivých plemien
b) organizovanú aspoň jednu medzinárodnú výstavu za rok na ktorú dozeralo FIFe a riadiť
sa
jeho pravidlami
c) zdravý finančný základ, finančné knihy budú prekontrolované predsedníctvom FIFe pred
prihláškou
d) byť ochotný spolupracovať s alebo spájať kluby s tými istými cieľmi.
Článok 2.4
Člen, ktorý si praje byť mentorom musí členom FIFe byť najmenej 10 rokov.
Povinnosti a práva Mentora k Patronátnemu členovi sú nasledovné :
a) Mentor sa zaručí, že dohliadne na všetky výstavy organizované Patronátnym členom
počas obdobia jeho patronátu, najmenej jeden posudzovateľ, ktorý je buď členom
predsedníctva alebo posudzovateľskej a výstavnej komisie bude prítomný a že tento
posudzovateľ musí mať právo skontrolovať všetky papiere potrebné na výstavu, ak to je
potrebné bude na výstave skôr ako je zvykom. Tento posudzovateľ je potom povinný
predložiť detailnú správu z výstavy a nejaké odporučenia toto rešpektujúc. Správu pošle
na Výstavnú komisiu, Mentorovi a FIFe predsedníctvu.
b) Mentor sleduje aktivity Patronátneho člena a kde je to potrebné zasiahne a poradí.
c) Ak je to potrebné, Mentor navštívi krajinu Patronátneho člena, aby poradil, výška
poplatkov z tejto návštevy musí byť vyčíslená dopredu.

d) Mentor zabezpečí písomnú správu o Patronátnom členovi na Generálne zasadnutie každý
rok. Táto správa bude predložená 60 dní pred Generálnym zasadnutím, Generálnemu
tajomníkovi a bude zaslaná všetkým členom spolu s Agendou Generálneho zasadnutia.
e) Mentor bude ochotný asistovať Patronátnemu členovi, pri zabezpečovaní seminára pre
všetkých členov patriacich k Patronátnemu členovi.
f) Mentor má právo stiahnuť jeho patronát ak nie je spokojný s vývojom u Patronátneho
člena. Mentor musí oznámiť toto na Generálnom zasadnutí a uviesť dôvody stiahnutia
patronátu.
g) Mentor zaistí, že register rôznych plemien ( Plemenná kniha ) je vedená vzhľadom na
FIFe chovateľské a registračné pravidlá. Aj je potrebné, Mentor môže prizvať na pomoc
chovateľskú a registračnú komisiu FIFe aby vykonala potrebnú kontrolu a poradila
Patronátnemu členovi. Výška poplatkov z tejto návštevy musí byť vyčíslená dopredu.
Článok 2.5
Člen FIFe môže akceptovať ako členov, jednotlivcov z iných krajín, nezáleží, či je Člen FIFe
v tejto krajine alebo nie je.
Nový Člen FIFe musí vždy kontaktovať súčasného Člena FIFe aby dostal potvrdenie
o štatúte nečlena alebo člena.
V oboch prípadoch súčasný Člen FIFe musí potvrdiť do jedného mesiaca od žiadosti, že
žiadateľ nemá administratívne alebo disciplinárne nevyriešené problémy.
Nový Člen FIFe bude informovať súčasného Člena FIFe a FIFe predsedníctvo, či prihláška je
akceptovaná alebo nie.
Akékoľvek existujúce sankcie na individuálneho člena súčastným FIFe Členom musia byť
rešpektované novým FIFe Členom. V prípade, že nový FIFe Člen nesúhlasí, potom môže
poslať túto prihlášku Predsedníctvu FIFe na poskytnutie stanoviska.
Článok 2.6
Keď štatúty člena sú predložené, tak dokumenty musia byť originály alebo overené kópie.
3. Administratíva
Článok 3.1
Prezident FIFe a predsedovia komisii FIFe musia zvolať zasadnutie najmenej 14 dní pred
jeho konaním.
Článok 3.2
Všetky oficiálne dokumenty, t.j. kompletné štandardy a všetky pravidlá, EMS zoznam farieb,
variet a plemien, zoznam adries FIFe členov a posudzovateľov, členov komisii, kompletné
zoznamy všetkých otázok na skúšky posudzovateľa, atď budú poskytnuté na elektronických
médiach, prostredníctvom FIFe alebo oprávnenými komisiami, prípadne pracovnými
skupinami alebo osobami, v troch FIFe jazykoch každému FIFe členovi na požiadanie a bez
poplatku.
Článok 3.3
a) Všetky písané listy vrátane faxov a e mailov a / alebo zápisnice, z predsedníctva FIFe
môžu byť v angličtine.
b) Komunikácia s FIFe predsedníctvom môže byť len v jednom z troch oficiálnych jazykoch.
c) Pravidlá týkajúce sa jazyka na skúšky a posudzovateľské správy zostanú nezmenené.
d) Generálne zasadnutie bude konané v troch oficiálnych jazykoch a budú poskytnutí
simultánni prekladatelia. Návrhy na Generálne zasadnutie budú predložené v troch
oficiálnych jazykoch.
e) Štandard plemien bude vydaný v troch oficiálnych jazykoch.

4. Generálne zhromaždenie
Článok 4.1
Na generálnom zasadnutí členovia predsedníctva FIFe môžu vyjadriť ich názory na všetky
návrhy FIFe členov.
Článok 4.2
Zápisnica z Generálneho zasadnutia musí byť zaslaná členom do 4 mesiacov od
Generálneho zasadnutia. Zápisnica musí tiež dať informáciu, kde každé rozhodnutie bude
umiestnené v Štatúte a v pravidlách.
Zápisnice z Generálneho zasadnutia FIFe obsahujú všetky návrhy, ktoré boli predložené s
dohodnutou štylizáciou bez ohľadu na to, či návrh bol prijatý alebo odmietnutý. Tam nebude
diskusia o návrhoch iba ak toto je výslovne zažiadané stranou, ktorá návrh predložila.
Zápisnica z Generálneho zasadnutia bude vyhotovená k dispozícii vo francúzštine, nemčine
a angličtine. Toto pravidlo platí od 28.5.2004.
Článok 4.3
Kontrolóri zápisnice z Generálneho zasadnutia musia ju skontrolovať a odporučiť FIFe
tajomníkovi do 3 týždňov od prijatej zápisnice.
Článok 4.4
Zmeny urobené komisiami do pravidiel, štandardu a iných oficiálnych dokladov, musia byť
zaslané tajomníkovi FIFe do 4. týždňov po Generálnom zasadnutí
Článok 4.5
Náklady na prenájom miestnosti pre komisiu alebo miestnosti na generálne zasadnutie
taktiež náklady na simultánny preklad bude znášať FIFe. Za organizáciu Generálneho
zasadnutia zodpovedá FIFe.
Článok 4.6
Každý člen môže predložiť maximálne 3 návrhy za rok na Generálne zasadnutie.
Predsedníctvo a každá komisia môžu predložiť maximálne 10 návrhov za rok na Generálne
zasadnutie. Výnimky môže udeliť predsedníctvo ak sú návrhy dobre motivované.
Článok 4.7
Návrhy, ktoré boli odmietnuté alebo za ktoré sa hlasovalo, nemôžu byť opäť predložené skôr
ako za 2roky.
Článok 4.8
Nie je dovolené vymeniť kontexty návrhu pred, počas, alebo na generálnom zasadnutí.
Návrh môže byť len formulovaný ak zmysel zostáva ten istý, alebo ak preklad do jazyka
( anglického, nemeckého alebo francúzskeho ) nie je správny.
Článok 4.9
FIFe členovia sú zvolaní e mailom aby sa zúčastnili na Generálneho zasadnutia a potvrdenie
o prijatí bude odoslané. Môžu poslať návrhy mailom, prijatie každého bude potvrdené.
Návrhy budú poslané v upravenom elektronickom formáte Generálnemu tajomníkovi kde
tieto budú skompletizované do Agendy.
FIFe členovia dostanú Agendu, v ktorej návrhy členov sú usporiadané, e mailom. Členovia
ktorí si prajú dostať Agendu bežným mailom musia poslať písomnú žiadosť na sekretariát,
ktorý bude rešpektovať to až do formálneho odvolania.

Všetky body dané do Agendy Generálneho zasadnutia musia byť adresované v písomnej
forme všetkým členským krajinám v 3 jazykoch FIFe ( francúzštine, nemčine a angličtine ).
Výročné správy by mali byť urobené do začiatku Generálneho zasadnutia.
Vopred budú členom zaslané nasledovné body :
· návrhy z predsedníctva a komisii
· návrhy členov
· bilančná tabuľka
· rozpočet
· kandidáti na pozíciu do predsedníctva a do komisii
· prihlášky za člena
Článok 4.10
Predsedníctvo má právo opraviť nejaké chyby v jazyku alebo v preklepe, ktoré sa môžu
vyskytnúť v návrhoch, ktoré sú akceptované na Generálnom zasadnutí, predtým ako sú
takéto návrhy vložené do Štatútu alebo pravidiel na publikovanie. Všetky takéto opravy budú
predložené predsedovi príslušnej komisie k odsúhlaseniu pred publikovaním.
Článok 4.11
Generálne zhromaždenie sa bude konať každý rok, posledný štvrtok a piatok v mesiaci máj.
Seminár posudzovateľov bude v sobotu.
Článok 4.12
Dôrazne odporúčame, že všetci delegáti alebo ich označení reprezentanti musia sa zúčastniť
schôdzí komisii, ktoré sú voľne prístupné.
Článok 4.13
Ak 30% súčasných článkov existujúcich pravidiel ako Všeobecné pravidlá, Výstavné
pravidlá, Pravidlá pre posudzovateľov, žiakov a stevardov, Chovateľské a registračné
pravidlá a Pravidlá združenia plemien ( toto zalistovanie nemusí byť kompletné a môže byť
kedykoľvek doplnené alebo redukované ) sú zmenené alebo opravené samostatnými
návrhmi ktoroukoľvek komisiou danými na Generálnom zasadnutí, musí byť povinné po
súhlase predsedníctva prezentovať nový kompletne prerobený súbor pravidiel na
odsúhlasenie Generálnemu zasadnutiu.
Článok 4.14
Skrutatóri môžu byť vybraní zo všetkých členov FIFe členov prítomných na Generálnom
zasadnutí.
5. Výkonné predsedníctvo
Článok 5.1
Po každom zasadnutí predsedníctvo FIFe musí poslať zápisnicu z predsedníctva FIFe
členom FIFe do 60 dní od zasadnutia.
Článok 5.2
Výsadou FIFe predsedníctva je vymenovať čestných posudzovateľov. Ktorýkoľvek člen môže
navrhnúť posudzovateľa, ktorého považujú za hodného tejto pocty.
Roky služby vo FIFe ako posudzovateľ alebo v nejakých iných funkciách sa zohľadní pri
rozhodnutí, pričom predsedníctvo to bude konzultovať s Posudzovateľskou komisiou.

Posudzovateľ, ktorému bol udelený titul Čestný posudzovateľ, môže, ak si to on alebo ona
praje, zostať aktívny a príslušný zápis bude urobený pri ich mene na oficiálnom zozname
posudzovateľov.
6. Komisie
Článok 6.1
Komisie musia poslať všetky ich konečné verzie návrhov na Generálne zasadnutie
registrovaným mailom alebo mailom s potvrdením o prijatí FIFe tajomníkovi do 60 dní pred
nasledujúcim Generálnym zasadnutím. Všetky návrhy ( schválené, zamietnuté a stiahnuté
musia byť zaslané vo všetkých troch FIFe jazykoch.
Článok 6.2
Komisie pošlú zápisnice z ich stretnutia generálnemu tajomníkovi do jedného mesiaca od
schôdze najmenej v jednom z oficiálnych jazykov FIFe.
Článok 6.3
Aby mohli byť kandidáti volený ako členovia Komisie pre posudzovateľov a štandardy, musia
byť aktívnymi medzinárdonými Posudzovateľmi najmenej 5 rokov.
7. Kontrolóri
8. Disciplinárna právomoc
Článok 8.1
V prípade disciplinárneho konania proti FIFe členovi alebo členovi FIFe člena, člen alebo
osoba, ktorá je napadnutá, by mala byť urýchlene informovaná po príchode sťažnosti. Bude
to urobené písomne doporučeným listom a predovšetkým vo vhodnom čase a so všetkými
relevantnými dokumentmi, aby umožnilo členovi alebo zainteresovanej osobe, aby pripravila
celú dokumentáciu, potrebnú k prezentácii ich vlastného prípadu v odpovedi k obvineniu.
9. Finančné zdroje FIFe
Článok 9.1
Faktúry od FIFe pokladníka musia byť zaplatené do 60. dní.
10. Účty a rozpočet
Článok 10.1
zrušené
11. Úpravy štatútu
Článok 11.1
Všetky štatúty a pravidlá, zmeny a dodatky, akceptované Generálnym zasadnutím FIFe,
prídu do platnosti 1. januára nasledujúceho roka.
Článok 11.2
Všetky zmeny v pravidlách a štandardoch budú napísané v kurzívach a označené v riadku
na boku strany.

Článok 11.3
Keď článok vo FIFe Štatútu alebo pravidiel je zrušený, text bude nahradený slovom "
zrušené " a ďalšie články si ponechajú ich pôvodné čísla. Novým článkom budú pridelené
nové čísla.
12. Zrušenie federácie
13. Iné
Článok 13.1
FIFe nebude uznávať alebo akceptovať žiadne plemená, ktoré vznikli krížením medzi
mačkou domácou ( felis catus ) a divoko žijúcimi druhmi alebo z kríženia domácej mačky
( felis catus ) a hybridnej mačky ( F1 - F4 ) s divoko žijúcimi druhmi. Tieto plemená nemajú
dovolené byť vystavované na žiadnej výstave alebo podujatí organizovaných FIFe členom.
Článok 13.2
FIFe urobí na oficiálne použitie vo všetkej jeho korešpondencii všetky zoznamy adries
členov, predsedníctva a členov komisie, úradníkov a posudzovateľov na základe ISO 3166 1 abecedný 2 kód krajiny. Kompletný zoznam týchto kódov môžete nájsť v dodatku číslo 2
Všeobecných pravidiel.
Článok 13.3
Intelektuálne práce, rukopisy, prednášky atď. vytvorené zvoleným predsedníctvom FIFe
alebo členom komisie, ktoré slúžia k FIFe sa stane majetkom FIFe za predpokladu, že
vlastnícke práva nie sú porušené a nič iné nie je odsúhlasené písomne medzi autorom a
predsedníctvom.
Článok 13.4
Oficiálne dokumenty, pozvania na výstavu, výstavné katalógy, posudzovateľské listy, diplomy
arodokmene s FIFe logom musia byť tlačené v latinke ( západnej ) ako aj, ak je potrebné,
v národnej abecede.
Ak FIFe člen vlastní web stránku, logo FIFe musí byť uvedené na úvodnej stránke musí
poskytnúť odkaz na oficiálnu stránku FIFe.
Právo používať skratku FIFe v e mailoch alebo web stránkach adries je výlučne rezervované
pre FIFe a národným členom FIFe.
Článok 13.5
Predsedníctvo FIFe môže garantovať iným organizáciam použiť FIFe EMS Master Code a je
povolené upraviť EMS Master Code.
Príloha č. 1.
Členské a iné poplatky FIFe v EUR:
Ročné členské pre členskú krajinu FIFe: 350 EUR
Poplatok za jednu medzinárodnú výstavu 1: 180 EUR
Poplatok za jednu národnú výstavu 1: 60 EUR
Registračný poplatok za chovateľskú stanicu: 20 EUR

Ročný poplatok za členstvo v Breed Council: 10 EUR
Poplatok za skúšku posudzovateľa: 150 EUR
Ročné členské pre posudzovateľa: 100 EUR
Kokardy DVM, DSM, DM, JW, SC & SP: 16 EUR
Kokardy GIC, GIP: 14 EUR
Kokardy IC, IP: 13 EUR
Kokardy CH, PR: 12 EUR
Minimálny príspevok posudzovateľom v čistom:
Za výstavu : 100 EUR
Výnimka : dvojdňová výstava ( delená po kategóriach ) za deň : 100 EUR
dvojdňová výstava ( nedelená po kategóriach ) : 160 EUR

Príloha č. 2 ISO KÓDY KRAJÍN
ISO 3166 – 1 alpha – 2

,

