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1. Organizovanie národných a medzinárodných výstav 

 

1.1. Všeobecné podmienky a obmedzenia 
 

a) Počas víkendu kedy prebieha Generálne zasadnutie, nemôže prebiehať žiadna   

výstava. 

b) Najnovšia verzia zoznamu FIFe výstav je publikovaná na web stránke FIFe. 

c) Akákoľvek protest proti výstave môže byť podaný do dvoch rokov. 

d) Výstavy sa môžu konať v ktorýkoľvek deň v týždni, počas týždňa sa môžu konať 2 

výstavy. 

 

1.2. Žiadosť o organizovanie výstavy   
 

Žiadosť o licenciu organizovať výstavu musí byť podaná FIFe členom prostredníctvom 

žiadosti o výstavu na FIFe web stránke najmenej jeden mesiac vopred s presným dátumom 

podujatia. Výstavy môžu byť zarezervované na 10 rokov vopred.  

 

FIFe členovia sú zodpovední skontrolovať, či minimálne požadovaná vzdialenosť medzi 

výstavami ( viď § 1.4) je dodržaná, pred zaslaním žiadosti o licenciu organizovať výstavu, 

stanovením pevného miesta. 

 

1.3. Licenčný poplatok za organizovanie výstavy  
 

Žiadosť o povolenie organizovať národnú alebo medzinárodnú výstavu  je podmienená 

zaplatením poplatku v EUR, ( viď FIFe Všeobecné pravidlá Príloha 1) jeho výška je 

stanovená Generálnym zasadnutím FIFe.  

 

Pre výstavy podľa § 1.11.a - § 1.11.c, platí sa len za jednú výstavu. 

Pre výstavy podľa § 1.11.d - § 1.11.f, platí sa za dve výstavy. 

 

1.4. Vzdialenosť medzi výstavami  
 

Ak je na jeden dátum plánovaných viac výstav (národných alebo medzinárodných), musí byť 

medzi miestami konania výstavy vzdialenosť minimálne 400 km po ceste medzi jednotlivými 

miestami. 

 

Uprednostnená je prvá výstava, o ktorú bolo požiadané. 

 

Pravidlo vzdialenosti 400 km platí len pre výstavy, kde bol v žiadosti o konanie výstavy 

uvedený presný dátum, presné miesto a jej poštový kód konania výstavy.  

 

Pri výstavách, kde nebolo presne uvedené miesto konania alebo miesto konania bolo uvedené 

bez poštového kódu, nie je vydané povolenie konať výstavy v prípade, že sa dodatočne 

uvedené miesto výstavy / poštový kód nachádza vo vzdialenosti do 400 km od miesta, kde sa 

koná už povolená výstava.  

 

Výstavy, ktoré sa konajú v jednom termíne na miestach do 400 km sa môžu uskutočniť iba so 

súhlasom príslušných členov FIFe. Písomný súhlas klubov musí byť zaslaný na sekretariát 

FIFe min. 2 mesiace pred termínom výstavy.  
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1.5. Divé mačky Munchkin a Škótska klapouchá 
 

Na výstavách je zakázané vystavovať, podporovať alebo inzerovať divé mačky: 

 akýkoľvek typ „divej“ mačky alebo akékoľvek plemeno pochádzajúce z „divej“ 

mačky ( viď § 13.1 FIFe Všeobecných pravidiel ) 

 mačky trpiace ( pseudo ) achondroplazia ( ako Munchkin ) alebo 

osteochondrodysplazia ( ako Škótska klapouchá ) alebo s mačkou takéhoto pôvodu. 

1.6. Medzinárodné výstavy 
 

Aby organizátor získal právo usporiadať medzinárodnú výstavu a tým aj právo udeľovať 

tituly: CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS a CAPS musí  súčasne splniť 

všetky podmienky aktuálnych pravidiel.  

 

1.7. FIFe kokarda 
 

FIFe kokarda bude udelená na každej výstave.  

 

1.8. Podmienky pre medzinárodnú výstavu 
 

Výstava nazvaná „medzinárodná" musí splniť nasledovné podmienky:  

 

a) Prítomný musí byť jeden alebo viac medzinárodných posudzovateľov, pričom 

najmenej jeden musí byť zahraničný.  

 

b) Pri preberaní zvierat musí byť prítomný veterinárny lekár, ktorý mačky prehliada. 

Musí byť prítomný počas celého konania výstavy. 

 

Pri dvojdňových výstavách, keď sa konajú 2 samostatné výstavy  v dvoch po sebe 

idúcich dňoch, je len na rozhodnutí organizátora, či mačky, ktoré sú vystavované 

obidva dni, prehliadne veterinár len prvý deň. 

 

c) Mačky musia byť očkované veterinárom podľa veterinárnych predpisov jednotlivých 

krajín, proti panleukopénii, kalicivírusu a herpes vírusu a vždy mať požadovanú 

revakcináciu a to najmenej 15 dní pred výstavou. 

 

Obdobie platnosti vakcinácie je vyznačené veterinárom v pet pase alebo na certifikáte 

vakcíny. 

 

Očkovanie proti besnote sa riadi platnými národnými predpismi.  

 

d) Odporúča sa aby boli posudzovatelia, posudzovatelia - žiaci, aj stevardi očkovaní proti 

tetanu podľa lekárskych nariadení. 

 

e) Na výstavu musí byť prihlásených najmenej 150 mačiek, kde aspoň 80% znich má 

preukaz pôvodu, a musia byť zapísané v katalógu v triedach 1 – 12 alebo 14. V 
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prípade, že tento počet nie je dosiahnutý 7 dní pred výstavou, člen FIFe musí označiť 

výstavu ako „národná" s minimálnym počtom 80 mačiek. 

 

f) V krajinách s rozvíjajúcimi sa oblasťami a v špeciálnych prípadoch môžu členovia 

požiadať FIFe o udelenie výnimky a zorganizovať výstavu, kde bude menší počet 

mačiek ako 150, ale minimálne 100. Predsedníctvo FIFe môže udeliť písomné 

povolenie po úplnom vyhodnotení dôvodov. 

 

g) Minimálny počet mačiek potrebných pre medzinárodnú výstavu v niektorých 

krajinách (Dodatok 1) je zredukovaný na 100, kde aspoň 80% mačiek musí mať 

preukaz pôvodu, a musia byť prihlásené v kategórii 1 – 12 alebo 14 a musia byť 

uvedené v katalógu. 

 

h) Oficiálne dokumenty, výstavné pozvania, výstavné katalógy, posudky a diplomy nesú 

logo FIFe, ktoré musí byť tlačené v latinke ( západná abeceda ) a ak je to potrebné 

s pridaním národného jazyka. (FIFe Všeobecné pravidlá § 13.4) 

 

i) Ak sú použité ISO kódy krajín, musia byť podľa medzinárdoného štandardu ISO 

3166-1 v alpha-2 formáte názvu krajiny (FIFe Všeobecné pravidlá, Dodatok 2) 

 

1.9. Podmienky pre Národnú výstavu  
 

nasledujúce články § 1 platia pre organizátora Národnej výstavy:  

 

 § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 

 § 1.6.:  

o nahradením „ medzinárodný „ za „ národný „ 

o odstránením titulov CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS, CAPS  

 § 1.8.:  

o nahradením textu podľa 1.8. e s  novým textom: na výstavu musí byť 

prihlásených a zapísaných v katalógu najmenej 80 mačiek z toho najmenej  

80% musí byť s preukazom pôvodu. 

o zrušený text pod § 1.8. g  

 

1.10. Povinnosti organizátora  
 

Organizátori musia:  

a) Pozvať uznaných posudzovateľov ( pozri § 6.1 ). 

b) Zabezpečiť poistenie posudzovateľov a personálu. 

Kluby, ktoré nemôžu poistiť zahraničných posudzovateľov, žiakov posudzovateľov 

a stevardov počas oficiálnej prítomnosti na výstave musia ich vopred informovať a tak im 

umožniť poistiť sa vo vlastnej krajine.    

 

c) Publikovať program uvedením:  

 dátum výstavy,  

 miesto a adresa výstavy,  

 dátum uzávierky,   

 výšku výstavných poplatkov,  



VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ FIFe 
 

FIFe & FFS, 1.1.2017 Strana 10 
 

 zoznam oficiálnych posudzovateľov s príslušnou kategóriou ktorú posudzuje, 

 zoznam hotelov, kde mačky sú povolené, čo umožní vystavovateľom rezervovať si  

svoje ubytovanie, 

 zoznam hotelov, kde je možné ubytovať sa aj s mačkami, aby si vystavovatelia mohli 

rezervovať ubytovanie,  

 vstupné veterinárne podmienky a podmienky pre prechod hraníc,  

 začiatok a koniec výstavy.  

 číslo účtu (napr. banky), na ktoré môže byť zasielané poplatky za klietku.  

 

d) Vedenie výstavy je povinné uchovávať najmenej 3 roky nasledujúce podklady:  

 všetky kópie posudkov,  

 originály zoznamov jednotlivých posudzovateľov o nominácii mačiek, 

 kópie zoznamu mačiek nominovaných do Best in Show, 

 výstavný katalóg,  

 výsledkovú listinu a všetky neprítomné zvieratá.  

 

e) Vedenie výstavy je povinné odovzdať posudzovateľovi všetky potrebné podklady ešte 

pred samotným posudzovaním, spolu ak je to možné aj zoznam neprítomných mačiek.  

 

f) V každom posudzovateľskom kruhu musia byť v blízkosti stola posudzovateľa 

umiestnené najmenej 4 prázdne klietky. 

 

g) Klietky pri posudzovateľoch musia mať deliace steny. 

 

h) Organizátor je povinný 14 dní pred výstavou poslať posudzovateľom názov, adresu 

hotela a spôsob dopravy do hotela, kde budú ubytovaní. 

 

i) Poslať celú korešpodenciu s príslušnými pozvaniami, hotely, transféry na ( e mailovú ) 

adresu posudzovateľa, ktorá sa nachádza na oficiálnom FIFe zozname posudzovateľov 

 

1.11. Definícia typov výstav 
 

Pri organizácii výstav (nárdoných alebo medzinárodných), členovia FIFe musia použiť 

niektorý z následovnych typov výstav: 

a) Jedna jednodňová výstava, 1 certifikát 

b) Jedna dvojdňová výstava, 1 certifikát (vždy aplikovateľné na výstavy podľa zoznamu 

v § 2) 

c) Dve jednodňové výstavy, 1 certifikát (s rôznými kategóriami alebo plemenami každý 

deň) 

d) Dve jednodňové výstavy, 2 certifikáty 

e) Jedna jednodňová výstava, 2 certifikáty 

f) Dve jednodňové výstavy, 2 certifikáty (s rôznymi kategóriami alebo plemenami každý 

deň) 

 

S výnimkou výstav uvedených v § 2, výstavy môžu byť organizované pre všetky alebo 

obmedzený počet kategórii alebo plemien. Môžu byť rozdelené na 2 po sebe idúce dni ak sú 

rozdelené podľa kategórii alebo plemien. 
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Typ výstavy musí byť zobrazený pri všetkých výstavách v oficiálnom kalendári na webovej 

stránke FIFe. Ak je to aplikovateľné, obmedzenie na kategórie alebo plemená musí byť 

taktiež uvedené. 

 

Nieje dovolené organizovať akúkoľvek kombináciu vyššie uvedených typov výstav kde by 

mačka mohla získať viac než 2 certifikáty v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. 

 

Posudzovatelia môžu posudzovať len na jednej výstave za deň. 

 

1.12. Platby a výstavné poplatky  
 

Platba výstavných poplatkov  musí byť uskutočnená podľa pokynov výstavného 

organizačného klubu.  

 

Garancia pre platbu výstavných poplatkov sa týka len vystavovateľov, prihlášky ktorých 

potvrdil FIFe člen alebo klub do ktorého vlastník mačky patrí. 

 

1.13. Vystavovanie v zahraničí  
 

Prihláška musí byť kompletná a predložená v súlade s pokynmi klubu, ktorý organizuje 

výstavu. 

 

Pri prihlasovaní mačky na výstave v zahraničí: 

- Prihláška musí byť vyplnená a zaslaná podľa inštrukcii klubu ktorý výstavu organizuje 

- Kópia prihlášky musí byť zaslaná majiteľovy mačky člena FIFe alebo jeho klubu kde 

je organizovaný/je členom podľa inštrukcíi člena FIFe/klubu. 

- Použitím online nástroja pre prihlásenie mačky: 

o  majiteľ mačky musí potvrdiť že zadané údaje sú správne a pravdivé a musí 

potvrdiť že súhlasí s Výstavnými pravidlami FIFe 

o  klub ktorý organizuje výstavu môže žiadať od majiteľa mačky aby vyplnil 

emailovú adresu jeho FIFe člena/klubu pre potvrdenie jeho prihlášky. 

 

1.14. Katalóg  
 

FIFe logo a logo FIFe člena musí byť vytlačené na prednej strane katalógu.  

 

Výstavný katalóg musí obsahovať najmenej nasledujúce údaje každej vystavenej mačky :  

 katalógové číslo  

 meno a tituly vystavenej mačky  

 názov plemena a farby ( EMS kód )  

 číslo skupiny ( platí pre plemená posudzované v skupinách )  

 dátum narodenia  

 pohlavie  

 trieda, v ktorej je mačka posudzovaná  

 mená a EMS kódy rodičov vystavenej mačky ( neplatí pri domácich mačkách ) 

 meno chovateľa ( neplatí pri domácich mačkách )  

 meno vlastníka. 
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Katalóg musí tiež obsahovať : 

 zoznam oficiálne pozvaných posudzovateľov (ISO – kódy) s označením ich krajiny 

pôvodu a kategórii na ktorú majú kvalifikáciu, 

 zoznam vlastníkov všetkých vystavovaných zvierat a to najmenej : 

o meno vlastníka, 

o ISO kód krajiny adresy vlastníka, 

o názov organizácie alebo klubu kde vlastník je členom, 

o katalógové číslo / -a vystavovaného zvieraťa / zvierat. 

Na výstavách, kde mačky môžu získať titul za niekoľko dní alebo 2 certifikáty za jeden deň, 

musí byť publikovaný spoločný katalóg so všetkými vystavovanými mačkami, kde je 

zrozumiteľne vyznačené na ktorej výstave súťažia. 

 

1.15. Mačky uvedené v katalógu  
 

a) Za všetky mačky, ktoré sú uvedené v katalógu, musí majiteľ zaplatiť výstavný 

poplatok, aj v prípade ich neprítomnosti. Ak sa vystavovateľ nemôže zúčastniť 

výstavy a požaduje vrátenie poplatku za klietku, musí to oznámiť písomne pred 

dátumom uzávierky /rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. 

b) Výstavy sa môžu súťažiť len mačky uvedené v katalógu.  

c) Bez výslovného povolenie usporiadateľa nemôžu mačky opustiť výstavu pred jej 

oficiálnym ukončením.  

 

1.16. Zaslanie katalógu výstavy na sekretariát FIFe  
 

Výstavný katalóg a výsledková listina musí byť na požiadanie sekretariátu FIFe k dispozícii 

počas 3 rokov od konania výstavy. Výsledková listina musí obsahovať BIV, NOM, BIS a 

neprítomné mačky.  

 

1.17. Povinnosti usporiadateľskej organizácie voči vystavovateľom a 
návštevníkom  

 

Organizácia, ktorá usporiada výstavu, je povinná:  

 

a) zaslať potvrdenie o prijatí vystavovateľovi. Potvrdenie zahraničnému vystavovateľovi 

musí byť zaslané  najmenej 2 týždne pred výstavou. 

 

Výnimky: nepredvídateľné okolnosti.  

 

b) Stanoviť každému vstupný poplatok z výstav.  

 

c) Kontrolovať potrebné usporiadanie a bezpečnosť výstavy. Je zakázané : 

 

 umiestňovať klietky na seba 

 klietka musí mať dostatočné rozmery /min. 50 x 50 x 50cm pre jednu mačku/, aby 

bolo vytvorené dostatočné pohodlie vystavovaným zvieratám. 

 V jednej klietke môže byť jedna mačka, v dvoj-klietke maximálne 3 zvieratá. 

Výnimku môžu mať vrhy. 
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 Medzi postavenými klietkami musí byť priestor minimálne 1,25 m pre 

návštevníkov výstavy. 

 

d) Zaslať do 40 dní od ukončenia výstavy katalóg a výsledkovú listinu na národné 

organizácie, ktorých členovia sa zúčastnili na výstave.  

 

e) Dodržiavanie veku na zaradenie:  

 v prípade jednodňovej výstavy : deň výstavy je rozhodujúci  

 v prípade jednodňovej výstavy rozdelenej podľa kategórii :  deň výstavy, na ktorý 

sa vzťahuje kategória, je rozhodujúci  

 v prípade iného typu výstavy  rozdelenej na viac ako jeden deň : prvý deň je 

rozhodujúci  

 

2. Svetová výstava a Winner Show 

 

Každý rok sa v rámci FIFe koná Svetová výstava, ktorá je organizovaná podľa nasledujúcich 

pravidiel:  

 

2.1. Žiadosť o usporiadanie Svetovej výstavy  
 

Každá krajina, ktorá má záujem o usporiadanie Svetovej výstavy, zašle svoju žiadosť 

predsedníctvu FIFe. Predsedníctvo rozhoduje, kde sa bude výstava konať.  V prípade 

neuspokojených žiadostí nie je možné usporiadať Svetovú výstavu v tej istej krajine 

druhýkrát.  

 

2.2. Dátum Svetovej výstavy  
 

Svetová výstava sa obvykle koná posledný víkend v októbri. Presný dátum výstavy musí byť  

jasne uvedený v oficiálnom kalendári výstav FIFe.  

 

2.3. Kvalifikácia na Svetovú výstavu  
 

Len mačky plne uznaných plemien a domáce mačky patriace členom FIFe členov sa môžu 

kvalifikovať a súťažiť na Svetovej výstave.  

 

Svetovej výstavy sa môžu zúčastniť len mačky, ktoré splnili nasledovné podmienky: 

1. Dosiahli jeden z následujúcich titulov: 

a. Medzinárodný šampión, Medzinárodný Premier alebo vyššie 

b. Domáca mačka s titulom Distinguished Show Merit DSM 

ALEBO 

2. počas posledných 13 mesiacov pred výstavou:  

a) mačiatka ( tr. 12 ):  

 Best in Variety  

 alebo nominácia do Best in Show, 

 alebo 3 x V1 
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Dodatok pre triedu 12 (4 - 7 mesiacov): mačiatka vo veku 4 - 7 mesiacov sa môžu 

Svetovej výstavy v triede 12 zúčastniť, ak minimálne 1x dosiahli hodnotenie V1.  Táto 

kvalifikácia platí len pre triedu 12.  

b) mláďatá ( tr. 11 ):  

 Best in Variety  

 alebo nominácia do Best in Show,  

 alebo 3 x V1  

 

c) Dospelí ( tr. 1 – 10 ) :  

 Best in Variety 

 alebo nominácia do Best in Show  

 každá dospelá mačka, ktorá sa kvalifikovala v kategórii mačiatok tr. 12 

alebo mláďat tr. 11 v predchádzajúcich 13 mesiacoch pred Svetovou 

výstavou. 

d) Domáce mačky (trieda 14) : 

 nominácia do Best in Show mačky domácej  

Kvalifikáciu na Svetovú výstavu musí potvrdiť národná federácia lebo klub, kde je 

vystavovateľ členom. 

 

2.4. Tituly WW / Svetový víťaz /  
 

Každá mačka, ktorá vyhrá v Best in Show dostane titul World Winner (Svetový víťaz) 

zároveň s uvedeným rokom Svetovej výstavy. Víťazné mačky budú mať tento titul 

registrovaný v ich rodokmeni takým istým spôsobom ako iné oficiálne FIFe tituly. ( viď § 

4.1.1. ) 

 

2.5. Zákaz konania výstav počas Svetovej výstavy  
 

Počas víkendu, kedy sa koná Svetová výstava, nemôže byť v Európe usporiadaná žiadna iná 

FIFe výstava mačiek.  

 

2.6. Winner Shows ( Víťaz výstav) 
 

1. FIFe členovia z krajín ako sú uvedené v § 2.6.6 môžu raz ročne organizovať Winner 

Show. Musia sa rozhodnúť medzi nimi samými, ktorý člen FIFe v skupine ( pozostávajúci 

z najmenej troch rôznych členov) zorganizuje ich Winner Show v príslušnom roku. 

2. Winner Shows musia byť zorganizované v období od februára do júna včetne a musia byť 

uvedené jasne vo FIFe výstavnom kalendári 2 roky pred ich konaním. 

3. Žiadna iná FIFe výstava nebude povolená v krajinách konkrétnej skupiny počas toho 

istého víkendu kedy ich Winner Show prebieha. 

4. Kvalifikácia pre Winner Shows je tá istá ako platí pre Svetovú výstavu § 2.3. 

5. Každá mačka, ktorá zvíťazí v Best in Show získa príslušný titul víťaza. Víťazné mačky 

budú mať zaregistrovaný príslušný titul v ich  preukaze o pôvode tým istým spôsobom 

ako iné oficiálne FIFe tituly. ( viď § 4.1.1 ) 

6. Oficiálne Winner Shows sú :  
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7. FIFe členovia môžu navrhnúť dodatky (nová skupina FIFe členov a ich Winner 

Shows) alebo modifikácie ( napr. pridať sa alebo opustiť skupinu alebo zmeniť skupinu ) 

do zoznamu podľa § 2.6.6.  FIFe členovia môžu byť len súčasťou jednej skupiny ako je 

uvedené v § 2.6.6. 

 

2.7. Prítomnosť posudzovateľov v BIS 
 

Od FIFe členov, ktorí vedú výstavu ako je opísané v tejto kapitole  sa vyžaduje zabezpečiť, 

že: 

 sa všetci posudzovatelia musia zúčastniť v BIS podľa ich príslušnej kategórii 

 ak je potrebné posudzovateľ – rozhodca ( viď § 4.9.7. )  musí byť k dispozícii 

a započítaný do účasti v BIS kategórii aby zabránil rozhodnutiam losom  

Výnimky : nepredvídané okolnosti 

 

2.8. Best in Show domácich mačiek 
 

Na výstavách, ktoré sú opísané v tejto kapitole obdržia víťazi Best in Show domáca mačka 

titul: 

 Best in Show, domáca mačka krátkosrstá 

 Best in Show domáca mačka dlhosrstá 

2.9. Certifikáty 
 

Na výstavách usporiadané podľa tejto kapitoly, certifikáty sú vždy považované ako 

dosiahnuté v ktorejkoľvek cudzej krajine. To znamená,že žiadnej mačke nie je uprené právo 

účasti na týchto výstavách kvôli počtu certifikátov podľa § 4.7  

3. Prijatie na výstavy 

 

3.1. Registrácia v plemennej knihe  
 

Všetky mačky prihlásené na výstavu musia byť registrované v plemennej knihe člena FIFe, 

ku ktorému vlastník patrí  s výnimkou : 

 domácich mačiek 

 mačiek prihlásených vystavovateľmi ako opisuje § 8.2.2. 

Názov výstavy Organizovanie členskými krajinami FIFe 

Americký víťaz výstavy Argentína,Brazília, Mexiko 

Baltický víťaz výstavy Estónsko, Lotyšsko, Litva 

Stredomorský víťaz výstavy Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Izrael, 

Taliansko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko 

Víťaz výstavy Severného mora Belgicko, Nemecko, Holansko, Anglicko 

Škandinávsky víťaz výstavy Fínsko, Nórsko, Švédsko 
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Nasledovné mačky zatiaľ nemusia byť zapísané v plemennej knihe ale museli už o registráciu 

požiadať: 

 mačiatka (4 – 7 mes.) 

 mačky importované z iných organizácii, prihlásené na výstavu v triedach 9 – 13.  

3.2. Čipovanie  
 

Je doporučené, kde je  možné čipovanie, aby boli mačky kvôli identifikácii v chove a na 

výstavách čipované.  

 

3.3. Minimálny vek  
 

Mačky musia dosiahnuť počas výstavy minimálny vek 4 (štyri) mesiace.  Toto pravidlo platí 

pre medzinárodné a národné výstavy, semináre, chovateľské a propagačné výstavy.  

 

3.4. Prijatie na výstavu  
 

Pred príchodom do výstavnej haly musia mať mačky ostrihané pazúriky.  

Je zakázané vystavovať:  

 kojace mačky  

 kotné mačky  

 trpasličie mačky 

 mačky s odstránenými pazúrikmi  

 mačky s deformáciami chodidiel alebo nôh ( ako napríklad poly alebo 

oligodaktilizmus ) 

 slepé mačky 

 hluché mačky  

 mačky so skráteným chvostom  

 mačky s kupírovanými ušami  

 nekastrované domáce mačky vo veku 10 mes. a staršie  

 tetované mačky s výnimkou ak majú tetovanie s identifikačným kódom ako forma 

registrácie ( FIFe chovateľské a registračné pravidlá, § 3.4 ) 

 

Iné mačky patriace tomu istému vystavovateľovi môžu byť prijaté na výstavu vzhľadom k § 

3.8. 

 

3.5. Biele mačky  
 

Biele mačky musia mať veterinárne potvrdenie, že nie sú hluché.  

 

3.6. Vystavovanie týkajúce sa fenotypu  
 

Mačka súťaží na výstavách vzhľadom k jej fyzickému vzhľadu ( fenotypu ). 

Pokiaľ je tento odlišný od genotypu, v týchto prípadoch musí byť v rodokmeni uvedený 

nielen overený genotyp, ale aj fenotyp. Fenotyp musí zodpovedať EMS kódu a musí byť 

uvedený v zátvorkách.  
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3.7. Zamykanie klietok  
 

Je zakázané /pod podmienkou vylúčenia z výstavy/ zamykať klietky zámkom alebo meniť 

klietky mačkám pred ukončením posúdenia.  

 

3.8. Symptómy ochorenia mačiek počas veterinárneho príjmu alebo počas 
výstavy  

 

Ak počas veterinárneho príjmu alebo neskôr počas výstavy sa objavia u niektorej mačky 

symptómy ochorenia, ( napr. vírusový, bakteriálny, hubový alebo parazitálny)   bude mačke 

zároveň so všetkými ďalšími mačkami toho istého vystavovateľa zamietnutý vstup do 

výstavnej haly resp. musa byť okamžite odnesené z výstavnej haly.  

 

3.9. Chyby vedúce k diskvalifikácii  
 

presunuté do tabuľky chýb v prílohách 

 

3.10. Všeobecné chyby u všetkých plemien  
 

presunuté do tabuľky chýb v prílohách 

 

4. Výstavné tituly a certifikáty 

 

4.1. Výstavné tituly a certifikáty  
 

4.1.1. Výstavné tituly a ich skratky  
 

Výstavné tituly Skratka Článok Poznámky 

Šampión CH 4.2 Tieto tituly sú umiestnené pred 

plným menom mačky Premiér PR 4.2 

Medzinárodný šampión IC 4.3 

Medzinárodný premiér IP 4.3 

Medzinárodný grand šampión GIC 4.4 

Medzinárodný grand premiér GIP 4.4 

Supreme šampión SC 4.5 

Supreme premiér SP 4.5 

Národný víťaz NW 4.17 Tieto tituly sú umiestnené pred 

plným menom mačky a pred 

titulmi 
Americký víťaz AW 2.6.5 

Baltický víťaz BW 2.6.5 

Stredomorský víťaz MW 2.6.5 

Víťaz Severného mora NSW 2.6.5 

Škandinávsky víťaz SW 2.6.5 

Svetový víťaz WW 2.4 Tento titul + rok je umiestnený 

pred plným menom mačky 

a pred titulmi 

Juniorský víťaz JW 4.15 Tieto tituly sú umiestnené za 

plným menom mačky Distinguished Merit  DM 4.13 

Distinguished Show Merit  DSM 4.14 
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Distinguished Variety Merit  DVM 4.16 

 

Pre dočasne uznané plemená skratky titulov Šampión, Premiér, Medzinárodný šampión a 

Medzinárodný premiér budú doplnené s „P“ ktorý označuje dočasne uznaný titul ( napr. PCH, 

PPR, PIC, PIP ).  

 

Všetky FIFe výstavné tituly sú: 

 udelené len mačkám registrovaných vo FIFe ( a domácej mačke ), ktoré vlastnia  

členovia člena FIFe 

 budú len zobrazené v ich značkách s výnimkou WW titulu.  

 

4.1.2. Ceritifikáty a ich skratky  
 

Názov certifikátu Skratka 

Certificat d´Aptitude au Championnat de Beauté CAC 

Certificat d´Aptitude au Premium de Beauté                                        CAP 

Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté              CACIB 

Certificat d´Aptitude au Premium International de Beauté                   CAPIB 

Certificat d´Aptitude au Grand Championat International de Beauté   CAGCIB 

Certificat d´Aptitude au Grand Premium International de Beauté        CAGPIB 

Certificat d´Aptitude au Championat Supreme de Beauté                    CACS 

Certificat d´Aptitude au Premium Supreme de Beauté                         CAPS 

 

4.2. Získanie titulu Šampión alebo Premiér  
 

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov (viď § 6.9) 

 CAC je udelený v otvorenej triede, 

 CAP je udelený v triede kastrátov.  

Aby mačka získala titul Šampión / Premiér musí dosiahnuť : 

 3x CAC resp. CAP 

 od troch rôznych posudzovateľov  

 počas troch národných alebo medzinárodných FIFe výstav. 

 

4.3. Získanie titulu Medzinárodný šampión alebo Medzinárodný premiér  
 

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov (viď § 6.9) 

 CACIB je udelený v triede Šampiónov 

 CAPIB je udelený v triede Premiérov 

Aby mačka získala titul Medzinárodný šampión alebo Medzinárodný premiér musí 

dosiahnuť: 

 3x CACIB resp. CAPIB 

 od troch rôznych posudzovateľov 

 najmenej z dvoch rôznych krajín 

 počas troch medzinárodných FIFe výstav 

 

Maximálne  2 tituly CACIB resp. CAPIB by mohli byť získané v tej istej krajine. 

Výnimka platí pre individuálnych členov uvedených v Dodatkoch 2, 3 a 4. 
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4.4. Získanie titulu Medzinárodný grand šampión a Medzinárodný grand 
premiér  

 

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov (viď § 6.9)  

 CAGCIB sa udeľuje v triede Medzinárodných šampiónov  

 CAGPIB sa udeľuje v triede Medzinárodných premiorov. 

 

Aby mačka získala titul Medzinárodný grand šampión alebo Medzinárodný grand premiér 

musí dosiahnuť : 

 

a) 6x  CAGCIB resp. CAGPIB 

 od najmenej troch rôznych posudzovateľov 

 v najmenej troch rôznych krajinách  

 počas šiestich medzinárodných FIFe výstav  

Maximálne  4 tituly CAGCIB a CAGPIB by mohli byť získané v tej istej krajine. (výnimka 

platí pre členov uvedených v dodatku) 

 

Alebo ak požiadavky podľa § 4.4.a niesú splnené ak mačka získala 6 CAGCIB/CAGPIB: 

 

b) 8x CAGCIB resp. CAGPIB 

 od najmenej štyroch rôznych posudzovateľov 

 v najmenej dvoch rôznych krajinách 

 počas ôsmych medzinárodných FIFe výstav   

Maximálne  7 titulov CAGCIB a CAGPIB by mohli byť získané v tej istej krajine 

Výnimka platí pre individuálnych členov uvedených v Dodatkoch 3 a 4. 

 

4.5. Získanie titulu Supreme šampión alebo Supreme premiér  
 

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov (viď § 6.9)  

 CACS sa udeľuje v triede Medzinárodných grand šampiónov. 

 CAPS sa udeľuje v triede Medzinárodných grand premiérov 

 

Aby mačka získala titul Supreme šampión alebo Supreme premiér musí dosiahnuť : 

 

a) 9x certifikát CACS resp. CAPS  

 od najmenej troch rôznych posudzovateľov 

 najmenej v troch rôznych krajinách  

 počas deviatich medzinárodných FIFe výstav   

Maximálne 7 titulov CACS a CAPS môže byť získaných v tej istej krajine (výnimka platí pre 

členov uvedených v dodatku)  

 

Alebo ak požiadavky podľa § 4.5.a niesú splnené ak mačka získala 9 CACS/CAPS: 

 

b) 11x certifikát CACS resp. CAPS  

 od najmenej šiestich rôznych posudzovateľov  
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 v najmenej dvoch rôznych krajinách  

 počas jedenástich medzinárodných FIFe výstav 

 

Maximálne 10 titulov CACS resp. CAPS môže byť získaných v jednej krajine. 

Výnimka platí pre individuálnych členov uvedených v Dodatkoch 3 a 4. 

 

4.6. Potvrdenie titulov  
 

Tituly, ktoré sú uznané ako kvalifikácie pre tituly Šampión, Premiér, Medzinárodný šampión, 

Medzinárodný premiér, Medzinárodný grand šampión, Medzinárodný grand premiér, 

Supreme šampión, Supreme premiér budú platné až vtedy, keď ich potvrdí národný zväz 

alebo klub, ktorého je vystavovateľ členom.  

 

Majiteľ, aby mohol získať  titul, musí zaslať požadované certifikáty na sekretariát národného 

zväzu do jedného  mesiaca po získaní posledného certifikátu k priznaniu titulu.   

 

Certifikáty a tituly, ktoré nie sú získané podľa pravidiel FIFe nemôžu byť uznané. 

Všetky certifikáty titulov musia byť získané v tej istej farebnej variete ( EMS kóde ) / 

skupine. 

 

V prípade, že zmena v EMS kóde má za následok zmenu farebnej variety / skupiny potom 

 

 už schválené tituly musia byť vždy zachované ( pre uznané variety ) 

 všetky certifikáty pre ďalšie tituly musia byť dosiahnuté v novej farebnej variete / 

skupine 

 

4.7. Prechod do vyšších tried  
 

Hneď ako vystavované zviera získalo požadované certifikáty k titulu vzhľadom na § 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 a 4.6  je povinné pre túto mačku byť vystavovaná v nasledujúcej vyššej triede.  

Mačka, ktorá už získala maximálny počet požadovaných certifikátov na priznanie titulu v tej 

istej krajine nemôže byť prihlásená vzhľadom na triedu na výstave v tejto krajine opäť. Tak 

dlho kým nesplní požiadavky nasledujúcej vyššej triedy môže byť mačka vystavovaná len 

„Mimo súťaže“. 

 

Výstavy ako sä popísané v § 2 ( viď § 2.9 ) sú vyňaté z tohto pravidla. 

 

4.8. Best in Variety - Víťaz variety  ( BIV )  
 

a) víťaz variety sa vyberá zo všetkých mačiek danej variety, bez rozdielu veku a pohlavia 

pod podmienkou, že sú prítomné najmenej 3 zvieratá rovnakej farebnej variety 

b) v prípade vyššieho počtu konkurentov môžu byť udelené maximálne 3 tituly Víťaz   

variety a to pre mačiatka 4 - 7 mesiacov, mláďatá 7 - 10 mesiacov a pre dospelé    

zvieratá ale za predpokladu, že budú splnené predchádzajúce pravidlá (viď Dodatky, 

tabuľka pre BIV - minimálne možnosti ) 

c) kastrát vo veku nad 10 mes. si konkurujú navzájom v BIV kastrát. 

d) k dosiahnutiu titulu BIV, vystavované zviera musí získať najmenej 95 bodov 

e) posudzovateľ má právo neudeliť titul BIV ak vystavované zviera nie je v požadovanej  

kvalite  a tiež nedosiahlo potrebných 95 bodov v jeho triede.  
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4.9. Nominácia pre Best in Show ( NOM ) a Best in Show ( BIS )  
 

4.9.1. Nominácia pre Best in Show ( NOM )  
 

Každý posudzovateľ môže nominovať jedno vystavované zviera v každej kategórii ( viď 

Dodatky ), ktorú posudzuje ako :  

 dospelý kocúr 

 dospelá mačka 

 dospelý kastrovaný kocúr 

 dospelá kastrovaná mačka 

 mláďa 7 - 10 mes. ( nerozhoduje pohlavie ) 

 mačiatko 4 -7 mes. ( nerozhoduje pohlavie )  

       

Domáce mačky môžu mať maximálne 4 nominácie, ktoré nemôžu byť rozdelené podľa veku :  

 kocúr krátkosrstý  

 mačka krátkosrstá  

 kocúr dlhosrstý  

 mačka dlhosrstá  

 

4.9.2. Podmienky pre Nomináciu v Best in Show  
 

Vystavovaná mačka musí patriť do uznanej variety plne uznaného plemena ( neaplikovať na 

domáce mačky )  

 

Vystavovaná mačka musí dosiahnuť najmenej 97 bodov.  

 

Nominácia do BIS nemôže byť odmietnutá ak vystavovaná mačka dosiahne 97 bodov v jej 

triede.  

 

Ak vystavovaná mačka  dosiahla najmenej 97 bodov posudzovateľ smie nominovať  

 dospelé zviera pre BIS dospelý, dokonca ak bol porazený v BIV mláďaťom alebo 

mačiatkom alebo inou dospelou opačného pohlavia v tej istej variete , 

 kastrát pre BIS kastrát, dokonca ak bol porazený v BIV iným kastrátom opačného 

pohlavia v tej istej variete, 

 mláďa pre BIS mláďa, dokonca ak bolo porazené v BIV inou dospelou mačkou alebo 

mačiatkom v tej istej variete,  

 mačiatko pre BIS mačiatko, dokonca ak bolo porazené v BIV inou dospelou mačkou 

alebo mláďaťom v tej istej variete.  

 

Pokiaľ posudzovateľ ukončí svoju činnosť a urobí nominácie do BIS pre jednu alebo viac 

kategórii, nesmie už posudzovať žiadne ďalšie mačky v týchto kategóriách s výnimkou 

mačiek neuznaných variet alebo mačiek patriacich k dočasne uznaným plemenám alebo 

neuznaným plemenám.  

 

Posudzovatelia stážisti môžu nominovať ich najlepšie vystavované mačky.  
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4.9.3. Best in Show ( BIS )  
 

Pre kategórie na výstavách viď Dodatky. 

 

Víťaz Best in Show môže byť vybratý z :  

 celkovo z kategórií 1, 2,3, a 4 spolu 

 samostatne z kategórií 1, 2, 3 a 4 

 kombinovane: kategória 1 a 2 spoločne a/alebo kategória 3 a 4 spoločne  

 

Keď ide o BIS : 

 spoločný, porota je zložená najmenej z jedného medzinárodného posudzovateľa 

všetkých plemien; 

  oddelený, môžu medzinárodní posudzovatelia hlasovať pre príslušné kategórie,  

  Kombinovaný, musí hlasujúci posudzovateľ mať kvalifikáciu pre obe kategórie 

 

Každá kategória môže mať BIS tituly ako :  

 dospelý kocúr 

 dospelá mačka  

 dospelý kastrovaný kocúr  

 dospelá kastrovaná mačka  

 mláďa 7 - 10 mes. ( nerozhoduje pohlavie )  

 mačiatko 4 - 7 mes. ( nerozhoduje pohlavie )  

 

Organizátor na výstave udeľuje : 

 BIS dospelý kocúr a BIS dospelá mačka , môžu súťažiť spolu ako BIS dospelý verzus 

BIS dospelý opačného pohlavia ( BOS ) 

 BIS dospelý kastrát a BIS dospelá kastrátka, môžu súťažiť spolu ako BIS dospelý 

kastrát verzus BIS dospelý kastrát opačného pohlavia ( BOS ) 

 

Domáce mačky môžu dosiahnuť max. 2 tituly v BIS :  

 BIS krátkosrstá a dlhosrstá domáca mačka 

 BIS domáci kocúr a domáca mačka 

 BIS domáca mačka  

 

4.9.4. Víťaz plemena / Breed BIS 
 

Organizátori výstavy môžu zaradiť samostatnú BIS pre plemeno ( Breed BIS ) za 

nasledovných podmienok : 

 

1. Najmenej 50 zvierat musí byť zapísaných v katalógu v triedach 1 – 12 a súťažiacich 

na výstave v súťaži akéhokoľvek daného plemena ( označeného EMS kódom ) 

akékoľvek sesterské plemeno ( viď FIFe Chovateľsko registračné pravidlá § 6.1 ) 

môže byť zahrnuté podľa uváženia organizátora.  

2. Najmenej 50 zvierat celkovo musí byť aj v iných plemenách kategórie zapísaných 

v katalógu  v triedach 1 – 12 o ktorej sme sa zmienili. 
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3. Plemená, ktoré majú Breed BIS nesúťažia v BIS ich kategórie. Posudzovatelia môžu 

nominovať 6 vystavených zvierat pre Breed BIS a šesť pre BIS iných plemien 

v kategórii. ( viď § 4.9.1 ) 

4. Tituly získané v Breed BIS sú platné ako FIFe tituly DSM a JW.  

5. Breed BIS sú limitované na jednodňovú výstavu ku kategórii. 

6. Počet 50 zvierat je najnižší limit. Členovia FIFe môžu navýšiť minimálny počet pre 

Breed BIS na ich výstavách alebo krajinách k vyššiemu počtu.   

7. Nie je povinné uskutočniť Breed BIS a ani sa to nemôže automaticky očakávať, toto je 

rozhodnutie individuálneho výstavného organizátora alebo FIFe člena. 

8. VYŠKRTNUTÉ 

9. Breed BIS môže byť zapísané  ako poznámka v zozname oficiálnych FIFe výstav na 

web stránke použitím formátu DD/MM/YYYY Breed BIS : XXX, kde XXX je EMS 

kód príslušného plemena. Okrem výstav na jeden deň, tiež dátum musí byť označený, 

napríklad 01/01/2012 Breed BIS: BSH 

10. Breed BIS nesmú byť aplikované na výstavách popísané v kapitole 2. 

4.9.5. BIS na výstavách jedného plemena 
 

Výstavy jedného plemena sú výstavy, ktoré sú určené len pre jedno plemeno (definované 

EMS kódom). 

 

Podľa vlastného uváženia organizátora výstavy môžu byť vhodné pre vstup sesterské plemená 

( viď FIFe chovateľské a registračné pravidlá § 6.1 ). 

Na výstavách jedného plemena každý posudzovateľ môže nominovať: 

 Dospelý kocúr 

 Dospelá mačka 

 Dospelý kocúr kastrát 

 Dospelá mačka kastrátka 

 Mláďa – kocúr 7 – 10 mes. 

 Mláďa – mačka 7 – 10 mes. 

 Mačiatko – kocúr 4 – 7 mes. 

 Mačiatko – mačka 4 - 7 mes. 

 

Na výstave jedného plemena môžu byť udelených 8 titulov BIS :    

 Dospelý kocúr 

 Dospelá mačka 

 Dospelý kocúr kastrát 

 Dospelá mačka kastrátka 

 Mláďa – kocúr 7 – 10 mes. 

 Mláďa – mačka 7 – 10 mes. 

 Mačiatko – kocúr 4 – 7 mes. 

 Mačiatko – mačka 4 - 7 mes. 
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Poznámka: tento článok je určený pre výstavu jedného plemena a nesmie byť zmiešané alebo 

kombinované s Breed BIS na výstave ako je popísané v § 4.9.4 

 

4.9.6. Podmienky pre  Best in Show  
 

Organizátor výstavy musí poskytnúť každému posudzovateľovi v BIS  zoznam obsahujúci 

katalógové číslo, pohlavie, EMS kód nominovaných  mačiek prezentovaných  BIS porote.  

 

Posudzovatelia stážisti a posudzovatelia žiaci sa  musia zúčastniť BIS 

Mačky musia byť predvádzané  

 stevardmi  

 s ich katalógovým číslom a EMS kódom  

 

Mačky prehliadne počas BIS každý posudzovateľ a urobí to verejne  

 

4.9.7. Hlasovanie počas Best in Show  
 

Hlasovanie počas BIS musí byť verejná a počet hlasov, ktoré dostalo nominované zviera musí 

byť ukázané posudzovateľmi alebo oznámené organizátorom výstavy.  

Posudzovateľ sa nemôže zdržať hlasovania v BIS s výnimkou ak on nemá kvalifikáciu 

posudzovať všetky prezentované plemená, v tomto prípade sa musí zdržať hlasovania.  

Hlas daný žiakom posudzovateľom sa nikdy nespočítava spolu k výsledku hlasovania. To isté 

platí pre posudzovateľa stážistu s výnimkou posudzovateľa stážistu ktorý už je 

medzinárodným posudzovateľom v inej kategórii po schválení stáže dohliadajúcim 

posudzovateľom, hlas je plne platný.  

Vystavené zviera, ktoré získalo najvyšší počet hlasov sa stane víťazom v BIS.  

 

V každom jednotlivom prípade rovnosti hlasov rozhodnutie bude urobené nasledovné:  

1. Tí posudzovatelia, ktorí nehlasovali pre zviera s najvyšším počtom hlasov budú 

rozhodovať opäť a medzi mačkami, ktoré získali najvyšší počet hlasov. 

2. Ak všetci posudzovatelia hlasovali pre zvieratá s najvyšším počtom hlasov, 

rozhodnutie musí urobiť posudzovateľ – rozhodca. Posudzovateľ – rozhodca je 

posudzovateľ, ktorý oficiálne posudzuje na výstave a má kvalifikáciu pre danú 

kategóriu ale ktorý neposudzoval túto kategóriu na výstave. Ak posudzovateľ – 

rozhodca nie je k dispozícii, rozhodnutie musí byť urobené losom.  

4.10. BIV, NOM a BIS vo výsledkovej listine  
 

Tituly Best in Show, Best in Variety, Nominácia do Best in Show musia byť uvedené na 

výsledkovej listine.  

  

4.11. Účasť kastrátov na BIV a BIS  
 

Vložené do  § 4.8 a § 4.9 
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4.12. Titul Svetový víťaz / World Winner  
 

Vložené do  § 2.4  

 

4.13. Distinguished Merit  
 

Vložené do FIFe Chovateľských a registračných pravidiel, § 5.3.2  

 

4.14. Distinguished Show Merit (DSM)  
 

Tento titul sa môže získať iba na medzinárodných výstavách, môžu ho získať iba dospelé 

mačky plne uznaných plemien a domáce mačky.  

Na získanie tohto titulu musí mačka vyhrať najmenej 10x Best in Show v triedach 1-10 alebo 

14. Najkratší čas, zas ktorý to môže získať, je dva roky a jeden deň medzi prvým a posledným 

Best in Show.  Je to preventívne opatrenie kvôli tomu, aby mačky nedosiahli titul DSM príliš 

skoro.  

 

4.15. Víťaz mláďat / Junior Winner (JW)  
 

Tento titul  môžu mačky získať iba na medzinárodných výstavách v plne uznaných plemien. 

Aby mačka dosiahla tento titul, musí najmenej 5x vyhrať Best in Show v triedach 11 a/ alebo 

12. 

Výnimky sú povolené pre členov krajín ako je uvedene v Dodatku 5. 

 

4.16. Distinguished Variety Merit (DVM)  
 

Tento titul  môžu mačky získať na národných a medzinárodných výstavách v  uznaných 

varietach plne alebo dočasne uznaných plemien. Aby mačka dosiahla tento titul, musí 

najmenej 10x vyhrať BIV v triedach 1-12.  

Najkratší čas, zas ktorý to môže získať, je dva roky a jeden deň medzi prvým a posledným 

BIV.  Je to preventívne opatrenie kvôli tomu, aby mačky nedosiahli titul DVM príliš skoro.  

 

4.17. Národný víťaz ( NW ) 
 

FIFe členovia môžu udeliť titul Národný víťaz ( NW ) každoročne vzhľadom na ich vlastné 

kritéria, ktoré musia byť publikované vopred pre príslušný kalendárny rok. 

 

Nasledovné podmienky musia byť splnené : 

1. FIFe členovia môže udeliť max. 15. mačkám  titul Národný víťaz ( NW ) v 

kalendárnom roku. Mačky môžu získať len jeden titul Národný víťaz ( NW ) 

v kalendárnom roku. 

2. Tieto mačky musia súťažiť vo výstaných triedach 1 – 12 alebo v triede 14 na 

výstavách v príslušnom kalendárnom roku. FIFe členovia môžu rozhodnúť 

o minimálnom počte výstav. 

3. FIFe členovia môžu  založiť súťaž pre NW tituly len na výsledkoch výstav ním 

organizovaných. 



VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ FIFe 
 

FIFe & FFS, 1.1.2017 Strana 26 
 

4. FIFe členovia môžu udeliť NW titul len mačkám plne uznaných plemien 

registrovaných v ich vlastných Plemenných knihách (ako aj na domáce mačky) a ktoré 

patria ich vlastným členom 

5. Víťazné mačky budú mať ich titul Národného víťaza registrovaný tým istým 

spôsobom ako iné oficiálne FIFe tituly ( viď § 4.1.1 )   

6. Mená národných víťazov musia byť publikované .  

 

5. Výstavné triedy 

 

5.1. Súťaženie v správnej triede  
 

Klasifikácia sa riadi pravidlami FIFe .  

Na posudzovacom liste musí byť uvedený vek vystavovaného zvieraťa.  

Aplikovaný štandard je štandard uznaný vo FIFe  

Mačka môže súťažiť len v tej triede, do ktorej patrí.  

 

5.2. Diplomy 
 

Premiestnený do § 6.8.2 

 

5.3. Súťaženie v triede kastrátov  
 

Keď  Šampión, Medzinárodný šampión, Medzinárodný grand šampión alebo Supreme 

šampión  je kastrátom a súťaží ďalej v triede kastrátov o tituly Premiér, Medzinárodný 

Premiér, Medzinárodný grand premiér a Supreme Premiér, je mu ponechaný aj doterajší titul.  

 

5.4. Podmienky súťaženia v rôznych triedach  
 

Jednotlivé organizácie aj národné zväzy musia dodržiavať pravidlá FIFe v nasledovných 

triedach:  

 

Trieda Názov triedy Certifikát 

1 Supreme šampión  

2 Supreme premiér  

3 Medzinárodný grand šampión CACS 

4 Medzinárodný grand premiér CAPS 

5 Medzinárodný šampión CAGCIB 

6 Medzinárodný premiér CAGPIB 

7 Šampión CACIB 

8 Premiér CAPIB 

9 Otvorená CAC 

10 Kastrátov CAP 

11 Mladých 7 -10 mesiacov  

12 Mačiatok 4 - 7 mesiacov  

13a Novici  
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13b Kontrolná  

13c Overovacia  

14 Domáce mačky  

 

Vo všetkých kategóriách triedy 1 - 12 sú delené vzhľadom k plemenám, farbám a k pohlaviu.  

Mačky súťažiace v triedach 1-12 môžu súťažiť o titul BIV vzhľadom na § 4.8 a v BIS 

vzhľadom na § 4.9 a § 5.5.4  

 

Mačky súťažiace v triede 14 môžu súťažiť v BIS mačka domáca vzhľadom na§ 4.9  

 

Trieda 1 :  SUPREME ŠAMPIÓN trieda  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré už dosiahli titul „Supreme šampión“. 

 Vystavovaná mačka dostane posudok s označením „Čestná cena" a viac nie je klasifikovaná.  

 

Trieda 2 : SUPREME PREMIÉR trieda  

Táto trieda je učená pre kastrované mačky, ktoré už dosiahli titul „Supreme premiér“. 

Vystavovaná mačka dostane posudok s označením „Čestná cena" a viac nie je klasifikovaná.  

 

Trieda 3 : MEDZINÁRODNÝ GRAND ŠAMPIÓN trieda  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré dosiahli titul „Medzinárodný grand šampión“.  

V tejto triede je udelený titul „CACS“. 

 

Trieda 4 : MEDZINÁRODNÝ GRAND PREMIÉR trieda  

Táto trieda je určená pre kastrované mačky, ktoré už dosiahli titul „Medzinárodný grand 

premiér“. 

V tejto triede je udelený titul „CAPS“. 

 

Trieda 5 : MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN trieda  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré dosiahli titul „Medzinárodný  šampión“ 

V tejto triede je udelený titul „CAGCIB“. 

 

Trieda 6 : MEDZINÁRODNÝ PREMIÉR trieda  

Táto trieda je určená pre kastrované mačky, ktoré už dosiahli titul „Medzinárodný  premiér“ 

 V tejto triede je udelený titul „CAGPIB“. 

 

Trieda 7: ŠAMPIÓN trieda  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré dosiahli titul „Šampión“ 

V tejto triede je udelený titul  „CACIB“. 

 

Trieda 8 : PREMIOR trieda  

Táto trieda je určená pre kastrované mačky, ktoré už dosiahli titul  „Premior“ 

V tejto triede je udelený titul  „CAPIB“. 

 

Trieda 9 : TRIEDA OTVORENÁ  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré sú  vo veku min. 10 mesiacov počas dňa výstavy (pozri 

§ 1.17e a § 3.1.) V tejto triede je udelený titul  „CAC“. 

 

Trieda 10 : TRIEDA KASTRÁTOV  

Táto trieda je určená pre vykastrované mačky, ktoré sú vo veku min. 10 mesiacov počas dňa 

výstavy (pozri § 1.17e a § 3.1). V tejto triede je udelený titul  „CAP“. 
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Trieda 11 : TRIEDA MLADÝCH 7 - 10 MESIACOV  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré sú vo veku min. 7 ale max. 10  mesiacov počas 

výstavy, ale nemá ešte 10 mes. ( pozri § 1.17 e a § 3.1). 

 

Trieda 12 : TRIEDA MAČIATOK 4 - 7 MESIACOV  

Táto trieda je určená pre mačky, ktoré sú vo veku min. 4 ale ešte nie  7 mesiacov 

dosiahnutých počas výstavy. ( pozri § 1.17 e a § 3.1). 

 

Trieda 13a : TRIEDA NOVICOV  

 

Novic je mačka, ktorej rodičia sú neznámi alebo mačka bez preukazu o pôvode.  

Novic môže len byť vystavený v triede Novicov : 

 raz, 

 na medzinárodných výstavách vo vlastnej krajine,  

 v minimálnom veku 10 mesiacov, 

 ako XLH/XSH*  nasleduje EMS kód cieľového plemena medzi zátvorkami, a 

 po kontrole národným FIFe členom  pri dodržaní Chovateľských a registračných 

pravidiel FIFe § 9.2. 

  

V tejto triede sú mačky skontrolované dvomi medzinárodnými FIFe posudzovateľmi a toto 

môže byť urobené pred začiatkom oficiálneho posudzovania 

 

Mimo európskych krajín môže byť skontrolované : 

 dvomi mimo-európskymi FIFe-posudzovateľmi, alebo 

 jedným medzinárodným FIFe-posudzovateľom a jedným mimo-európskym FIFe-

posudzovateľom 

 

Posudzovateľ musí byť kvalifikovaný na danú kategóriu. 

Organizátor výstavy musí Posudzovateľov na základe písomného vysvetlenia informovať o 

dôvode, prečo je mačka zaradená v triede novicov.  

Novic musí dostať známku „Výborná“ ( vzhľadom na štandard uznaných cieľových plemien ) 

resp.  „I“ ( vzhľadom na štandard neuznaných cieľových plemien ) s cieľom umožnil 

preregistrovanie cieľového plemena a použitie novica v jeho chovateľskom programe 

cieľového plemena ( viď FIFe Chovateľské a registračné pravidlá § 9.2.3 ) 

Podpisy oboch posudzovateľov sú povinné. 

 

Po získaní požadovanej kvalifikácii v triede, mačka môže byť vystavovaná  v cieľovom 

plemene. Podľa uváženia organizátora výstavy to môže byť povolené na tej istej výstave, kde 

pred začiatkom oficiálneho posudzovania bola kvalifikácia získaná.  

 

Trieda 13b : KONTROLNÁ TRIEDA  

       

Kontrolná trieda je pre tie plemená, ktoré vznikli vývojom alebo kde kríženie bolo urobené  z    

dôvodu, ktorý bol odsúhlasený národným FIFe členom.  

Mačka môže byť vystavená len v kontrolnej triede : 

 na medzinárodných výstavách v jej vlastnej krajine, 

 vo veku min. 4 mes.  

 ako XLH/XSH*  nasleduje EMS kód cieľového plemena medzi zátvorkami, a 
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 po kontrole národným FIFe členom  pri dodržaní Chovateľských a registračných 

pravidiel FIFe § 9.1.  

  

V tejto triede sú mačky kontrolované dvoma medzinárodnými posudzovateľmi a musí to 

prebehnúť pred oficiálnym posudzovaním. 

V mimo- európskych krajinách môže byť posúdenie: 

 dvomi mimo-európskymi FIFe-posudzovateľmi, alebo 

 jedným medzinárodným FIFe-posudzovateľom a jedným mimo-európskym FIFe-

posudzovateľom 

Posudzovateľ musí byť kvalifikovaný na danú kategóriu.   

 

Organizátor výstavy musí písomne objasniť posudzovateľom, prečo je mačka  prezentovaná v 

tejto triede.  

 

Mačka nedostáva písomné ocenenie, ale musí získať kvalifikáciu „Výborná“ (vzhľadom na 

štandard uznaných cieľových plemien ) resp.  „I“ (vzhľadom na štandard neuznaných 

cieľových plemien ) s cieľom umožnil preregistrovanie cieľového plemena a použitie v jeho 

chovateľskom programe cieľového plemena (viď FIFe Chovateľské a registračné pravidlá      

§ 9.1.3) 

 

Podpisy oboch posudzovateľov sú povinné.  

 

Po získaní požadovanej kvalifikácii v triede, mačka môže byť vystavovaná  v cieľovom 

plemene. Podľa uváženia organizátora výstavy to môže byť povolené na tej istej výstave, kde 

pred začiatkom oficiálneho posudzovania bola kvalifikácia získaná.  

 

Trieda 13c : OVEROVACIA TRIEDA  

 

Na ustanovenie správneho EMS kódu mačka môže byť prihlásená do triedy na určenie farby 

alebo inej črty na žiadosť národného FIFe člena, jeho národnej chovateľskej komisie alebo na 

žiadosť vystavovateľa.  

 V tejto triede sú mačky kontrolované dvoma medzinárodnými posudzovateľmi a musí to 

prebehnúť pred oficiálnym posudzovaním.  

V mimo- európskych krajinách môže byť posúdenie: 

 dvomi mimo-európskymi FIFe-posudzovateľmi, alebo 

 jedným medzinárodným FIFe-posudzovateľom a jedným mimo-európskym FIFe-

posudzovateľom 

Posudzovateľ musí byť kvalifikovaný na danú kategóriu.   

Mačka nedostáva písomné ocenenie, ani kvalifikáciu, či klasifikáciu  ale len potvrdenie, že je 

v súlade s EMS kódom,  podpísané oboma posudzovateľmi.  

 

Posudzovatelia nemôžu presúvať vystavenú mačku z jedného plemena do iného plemena 

s výnimkou sesterského plemena alebo keď sa vyskytne administratívna chyba spôsobená 

sekretariátom výstavy.  

 

Trieda 14: DOMÁCE MAČKY  

Domáce mačky sa posudzujú podľa štandardu FIFe (viď Všeobecná časť štandadov).  
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5.5. Neštandardné / Neuznané/ Dočasne uznané   
 

5.5.1. Neštandardné variety  
 

Vystavované mačky, ktoré patria medzi neštandartné variety, musia byť prihlásené na výstavu 

a uvedené v katalógu a na posudku ako  XLH* <XXX> alebo XSH* <XXX> ( viď §6.1 vo 

FIFe Chovateľských a registračných pravidlách ).  

* znamená doplňujúcu informáciu vzhľadom k EMS systému napr. písmeno základnej farby 

atď. 

XXX je EMS kód pôvodného plemena. 

Na výstavách za neštandartné variety sú považované dlhosrsté / krátkosrsté potomstvo ( 

XLH/XSH ) vzhľadom na § 5.5.3 

 

5.5.2. Neuznané variety alebo dočasne uznané variety 
 

Vystavované mačky, ktoré nepatria k uznaným varietam musia byť prihlásené na výstavu 

a uvedené v katalógu a na posudku pod ich príslušnom EMS kóde plemena s pridaním 

písmena „x“ pre prípad neuznanej variety. Napr.:  

PER x *, EXO x *, SBI x *, BSH x *, Aby x *, OSH x *.  

* znamená doplňujúcu informáciu vzhľadom k EMS systému napr. písmeno základnej farby 

atď. 

 

Tieto mačky s neuznanou variétou budú rozdelené v triedach 9-12 podľa plemena, variety, 

pohlavia a veku. V každej triede dostanú hodnotenie známkami (Výborná, Veľmi dobrá, 

Dobrá) a budú klasifikované (1,2,3,4) avšak nedostanú certifikát (CAC, CAP ani ďalšie). 

 

Tieto mačky tiež nemôžu súťažiť v Best in Show. 

Hoci oni môžu súťažiť spolu o titul Najlepšia neuznaná varieta, ale tento neoficiálny titul 

nikdy nepočíta s DVM titulom, ani nie po uznaní príslušnej variety.  

 

5.5.3. Neuznané plemená a domáce mačky 
 

Vystavované mačky, ktoré patria k neuznaným plemenám musia byť prihlásené na výstavu a 

uvedené v katalógu a na posudku pod ich príslušným EMS kódom plemena včetne doplnenia 

„non“ aby označili neuznané plemeno ( viď § 8.1 FIFe Chovateľské a registračné pravidlá ). 

 

Ak nieje dostupný kód pre plemeno, musí sa použiť jeden z kódov: 

- XLH * kde pre dlhosrstú mačku následuje plné znenie plemena v zátvorkách 

- XSH * kde pre krátkosrstú mačku následuje plné znenie plemena v zátvorkách 

* znamená ďalšie informácie podľa EMS systému, napr. základná farba 

 

Mačky budú rozdelené v triedach 9-12 podľa plemena, pohlavia a veku. 

 

V každej triede vystavené mačky budú klasifikované známkou I, II, III a IV ale nedostanú 

kvalifikáciu. V prípade, že v triede bude viac ako 4 prihlásené mačky všetky ďalšie vystavené 

mačky dostanú klasifikáciu V ( 5. miesto ). 
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Toto ustanovenie platí pre:  

 neuznané plemená ( * non ) uvedené vo FIFe Chovateľských a registračných 

pravidlách (§ 8.1) 

 iné neuznané dlhosrsté plemená / dlhosrstý potomkovia (XLH) 

 iné neuznané krátkosrsté plemená / krátkosrstý potomkovia (XSH) 

 domáce mačky ( HCL/HCS, trieda 14 ) 

 

Organizátor výstavy musí informovať dostatočne vopred posudzovateľov ktorý budú 

neoznané plemená posudzovať. 

 

Okrem domácich mačiek, ktoré majú ich vlastnú BIS vzhľadom na § 4.9, tieto mačky nemôžu 

súťažiť v Best in Show. Hoci oni môžu súťažiť spolu o Najlepšiu neuznanú varietu alebo o 

Najlepšie neuznané plemeno, ale  tieto neoficiálne tituly nikdy nepočítajú s DVM alebo DSM 

titulom, ani nie po uznaní príslušného plemena.  

 

5.5.4. Dočasne uznané plemená  
 

Vystavované mačky ktoré patria medzi dočasne uznané plemená získajú kvalifikáciu a budú 

klasifikované , ale nemôžu byť uvedené vo vyššej triede ako 7 alebo 8 a následne nemôžu 

získať titul vyšší ako CACIB alebo CAPIB. Vystavované mačky, ktoré dosiahli posledný 

požadovaný certifikát v triede 7 alebo 8 môžu byť vystavované len mimo konkurencie.  

Vystavované mačky patriace medzi dočasne uznané plemená môžu súťažiť v BIV, ale 

nemôžu byť nominované do BIS, ani získať titul BIS.  

* Tato platí pre triedy 13a (Novici), 13b (Kontrolná trieda), 13c (Overovacia trieda)  

5.6. Ďalšie súťažné triedy  
 

Organizátor výstavy  môže podľa miestnych zvyklostí zaradiť na výstavu aj ďalšie výstavné 

triedy, napr.:  

 trieda párov 

 trieda chovných kocúrov  

 trieda skupín  

 trieda pre národný chov  

 trieda pre dovezené zvieratá zo zahraničia  

 trieda pre chovné stanice  

 trieda pre chovné mačky a kocúrov  

 trieda veteránov  

 

Organizátor výstavy musí vopred informovať posudzovateľa, pokiaľ musí posúdiť ďalšie 

triedy.  

Vystavené zvieratá v ďalších triedach budú len klasifikované I,II,III,IV ale nedostanú 

kvalifikáciu. 

V prípade, že v triede bude viac ako 4 prihlásené mačky všetky ďalšie vystavené mačky 

dostanú klasifikáciu V ( 5. miesto ). 
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6. Posudzovatelia, stevardi a posudzovanie 

 

6.1. Posudzovatelia 
 

6.1.1. FIFe posudzovatelia  
 

a) Aktuálny zoznam FIFe posudzovateľov je publikovaný na FIFe webovej  stránke. Na 

požiadanie môže byť plná tlačená verzia zoznamu posudzovateľov poslaná FIFe 

členovi alebo FIFe posudzovateľovi. 

b) Na národných a medzinárodných výstavách, ktoré organizuje člen FIFe alebo klub 

patriaci k členovi FIFe môžu posudzovať len posudzovatelia uznaní FIFe.  

c) Posudzovateľ musí byť písomne pozvaný organizátorom výstavy.  

d) Posudzovať musí odpovedať na písomné pozvanie maximálne do jedného mesiaca od 

získania pozvania. 

e) Posudzovateľ môže len akceptovať pozvanie na národnú a medzinárodnú výstavu, 

ktorá je oficiálne zapísaná v kalendári FIFe výstav. Tento zoznam je publikovaný na 

FIFe web stránke. Porušenie tohto pravidla bude výsledkom disciplinárneho konania. 

f) Posudzovateľ, ktorí pre nejaký dôvod zruší už akceptované pozvanie, môže 

akceptovať nové pozvanie na výstavu v rovnakom dátume, ak organizátor výstavy, 

ktorý poslal oficiálne pozvanie, ktoré bolo zrušené, dá posudzovateľovi písomný 

súhlas.  Porušenie tohto pravidla bude výsledkom disciplinárneho konania.  

g) Nečinný posudzovateľ nesmie posudzovať na žiadnej výstave. 

 

6.1.2. Non FIFe posudzovatelia 
 

a) FIFe člen, ktorý si praje pozvať non FIFe posudzovateľa posudzovať na FIFe výstave 

musí dostať povolenie predsedníctva FIFe, zvlášť pre každý prípad 

b) Organizátor výstavy, kde posudzuje non FIFe posudzovateľ, musí vopred upozorniť 

posudzovateľa na výstavné, posudzovateľské pravidlá a štandardy FIFe. 

c) Na FIFe výstave non FIFe posudzovateľ je oprávnený posudzovať vzhľadom na FIFe 

štandardy a pravidlá, tých plemien, na ktoré má licenciu v ich vlastnej organizácii. 

d) Po získanom povolení ako je opísané v článku 6.1.2, meno non FIFe posudzovateľa 

a organizácia v ktorej má oprávnenie posudzovať musí byť uvedená vo výstavnom 

programe ( viď § 1.10 c ) a vo výstavnom katalógu ( viď § 1.14 )   

e)  Non FIFe posudzovať nemôže :  

 viesť stáž 

 pôsobiť ako skúšajúci 

 posudzovať viac ako 3 víkendy za kalendárny rok na FIFe výstavách 

f) Najmenej 75% posudzovateľov  na FIFe výstave musia byť FIFe posudzovatelia  

 

6.1.3. Počet mačiek k posúdeniu  
 

Za normálnych okolností posudzovateľ nesmie mať viac ako : 

 80 mačiek na posúdenie počas dvojdňovej výstavy 

 40  mačiek na posúdenie počas jednodňovej výstavy 

Posudzovateľ inštruktor alebo skúšajúci nesmie mať viac ako : 

 60 mačiek na posúdenie počas medzinárodnej dvojdňovej výstavy 

 30  mačiek na posúdenie počas medzinárodnej jednodňovej výstavy 
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FIFe členovia mimo Európy majú povolené za predpokladu, že posudzovatelia sú vopred 

písomne informovaní, organizovať výstavy kde posudzovatelia nesmú mať viac ako :  

 120 mačiek na posúdenie počas dvojdňovej výstavy 

 60  mačiek na posúdenie počas jednodňovej výstavy 

Posudzovateľ, ktorý skúša alebo vedie žiaka posudzovazeľa, nesmie mať viac ako:  

 90 mačiek na posúdenie počas dvojdňovej výstavy 

 45 mačiek na posúdenie počas jednodňovej výstavy 

 

6.1.4. Žiaci posudzovatelia  
 

Je doporučené, aby organizátor výstavy akceptoval najmenej jedného žiaka posudzovateľa na 

každú medzinárodnú výstavu. 

Žiak posudzovateľ musí poslať prihlášku organizátorovi výstavy najmenej mesiac pred 

výstavou. Musí uviesť meno FIFe člena kde je jeho členstvo a prípadne mentora. 

Žiak posudzovateľ musí poslať kópiu prihlášky FIFe členovi kde je jeho členstvo.  

Organizátor výstavy musí odpovedať písomne na prihlášku žiakovi posudzovateľovi včas 

pred dátumom výstavy. 

Organizátor výstavy musí oznámiť posudzovateľovi vopred nasledovné : 

 či je inštruktorom pre žiaka posudzovateľa ( len jeden pre posudzovateľa ) 

 či potrebuje viesť stáž ( len jednu pre posudzovateľa )  

Posudzovatelia môžu odmietnuť takéto funkcie písomne a musia to oznámiť organizátorovi.  

 

6.1.5. Paralelne posúdenie 
 

Je potrebné aby organizátor výstavy zaistil, že : 

 žiak posudzovateľ má najmenej jedného stevarda k dispozícii počas celého 

paralelného posudzovania   

 paralelne posudzovanie prebieha za rovnakých podmienok ako oficiálne posudzovanie 

( svetlo, klietky, kruh atď. )  

 

6.1.6. Praktická skúška posudzovateľa 
 

Praktická časť skúšky posudzovateľa prebieha počas : 

 medzinárodnej jednodňovej výstavy alebo 

 medzinárodnej dvojdňovej výstavy 

kde je najmenej 50 mačiek je prihlásených v relevantných tréningových kategóriách; pre nie 

Európske výstavy : najmenej 35 mačiek v tréningovej kategórii.  

 

Skúška môže prebiehať len počas prvého dňa dvoj certifikovanej výstavy alebo „ cezhraničnej 

výstavy“. 

 

Je potrebné aby organizátor výstavy zaistil, že : 

 kandidát má najmenej dvoch stevardov k dispozícii počas celej časti praktickej skúšky 

 praktická skúška prebieha za rovnakých podmienok ako oficiálne posudzovanie ( 

svetlo, klietky, kruh atď. ) 
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6.1.7. Vystavovanie mačiek keď  posudzovateľ alebo žiak posudzovateľ 
posudzuje 

 

Posudzovateľ alebo žiak posudzovateľ môže vystavovať svoje vlastné mačky len „ Mimo 

posúdenia“ na výstave, kde oni posudzujú. 

 

Na  výstave s jedným certifikátom rozdelenej na kategórie počas dvoch alebo niekoľko dní 

nie je povolené posudzovať ako  posudzovateľ v jeden deň a vystavovať v iný deň.  

Rodinní príslušníci žiaka posudzovateľa môžu vystavovať ich vlastnú/-é mačku/-y ale nie 

v kategórii alebo kategóriách v ktorej žiak posudzovateľ posudzuje. 

 

Rodinní príslušníci patriaci k členom posudzovateľa, ktorý posudzuje na výstave  nemôžu 

vystavovať na takejto výstave. 

 

6.1.8. Zákaz vlastniť výstavný katalóg počas posudzovania 
 

Je zakázané pre posudzovateľov a žiakov posudzovateľov vlastniť výstavný katalóg pred 

prebiehajúcim BIS. 

 

6.1.9. Náhrada výdavkov a posudzovateľský poplatok 
 

Posudzovatelia činní na výstave majú nárok na:  

 úhradu cestovných nákladov (l. trieda vlaku alebo ekonomická trieda lietadla),  

 poskytnutie jedla a ubytovania počas trvania výstavy 

 a v prípade potreby aj ďalšia večera a ubytovanie pred návratom domov,  

 poplatok určený Generálnym zhromaždením, minimálne množstvo je uvedené 

v prílohe 1 FIFe Všeobecné pravidlá. 

 

Organizátor výstavy môže mimo to ešte poskytnúť ďalšie náhrady nad týmto stanovené.  

Posudzovateľ stážista ktorý vykonáva medzinárodnú stáž a vykonáva plne funkciu  

posudzovateľa,  musí byť plne hradený. 

 

6.2. Stevardi 
 

6.2.1. Povinnosti stevardov 
 

Stevard musí byť nápomocný posudzovateľovi, a preto musí dodržiavať nasledujúce 

ustanovenia:  

 počas stevardovania v posudzovateľskom kruhu musí byť oblečený tak aby bol 

identifikovaný ako stevard  

 musí byť schopný korektne vybrať mačku z klietky a vrátiť do klietky,  

 nesmie opustiť posudzovateľa do ukončenia posudzovania,  

 pokiaľ je to možné, nemá prezentovať posudzovateľovi vlastnú mačku, okrem výstav, 

na ktorých si vystavovatelia predvádzajú svoje zvieratá sami,  

 nesmie komentovať posudzovanie a ani vyslovovať svoj názor o vystavovanej mačke,  

 s dovolením posudzovateľa môže vystavovateľom povedať výsledok posúdenia,  

 Informovať sekretariát výstavy ak klietka je prázdna  

 musí mať min.15 rokov. 

 



VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ FIFe 
 

FIFe & FFS, 1.1.2017 Strana 35 
 

6.2.2. Asistencia so stevardmi  
 

Posudzovateľovi musia byť nápomocní najmenej dvaja stevardi a okrem nich môže byť 

nápomocný tajomník, ktorý je ustanovený organizátorom výstavy.    

Tam kde vystavovatelia si môžu sami prezentovať svoje mačky je potrebný len jeden stevard.  

 

6.2.3. Vysvedčenia pre stevardov  
 

Organizátor výstavy je povinný odovzdať posudzovateľovi potrebné vysvedčenia pre 

stevardov pred začiatkom posudzovania. 

 

Je doporučené organizátorovi výstavy použiť vysvedčenie pre stevarda, ktoré je k dispozícii 

na stiahnutie na FIFe web stránke a ktoré môžu byť upravené ak je to potrebné. 

Vysvedčenie pre stevarda musí byť napísané v jednom z oficiálnych jazykov FIFe ako 

anglicky, francúzsky alebo nemecky. 

 

Posudzovateľ musí označiť na vysvedčení pre stevarda či je to výstava kde stevardi sami 

prezentujú sami mačky alebo výstava kde je povolené vlastníkom prezentovať ich mačky, 

Posudzovateľ musí dať originál  vysvedčenie priamo stevardovi.  

 

6.2.4. Tréning stevardov 
 

Každý FIFe člen je zodpovedný za tréning stevardov. 

 

6.3. Chýbajúce mačky /absenti/  
 

Vystavované mačky môžu byť označené za neprítomné na posudku po skontrolovaní 

stevardom na výstavnom výbore. 

 

Zvieratá, ktoré sa nenachádzajú v klietkach počas posudzovania tried, do ktorých patria, 

nemôžu byť neskôr hodnotené. Môžu byť iba posúdené posudzovateľom, ale bez klasifikácie.   

 

6.4. Pozornosť venovaná veku vystavenej mačky 
 

Pri posudzovaní vystaveného zvieraťa, posudzovateľ musí vziať do úvahy všeobecnú 

kondíciu vystaveného zvieraťa s prihliadnutím na jeho vek. 

 

6.5. Prevod vystaveného zvieraťa počas posudzovania 
 

Posudzovateľ nemôže previesť vystavené zviera z jednej triedy alebo variety, skupiny alebo 

plemena do inej triedy, variety, skupiny alebo plemena ak sa nejedná o administratívnu chybu 

výstavného sekretariátu. 

 

Posudzovateľ musí predložiť  odporučenie prevodu pre ďalšiu výstavu. Mačka ktorá patrí do 

nesprávnej variety, skupiny alebo plemena dostane plné hodnotenie s navrhnutým plemenom, 

varietou alebo skupinou ale bez kvalifikácie a klasifikácie. 

 

V prípade zmeny plemena navrhnuté môže byť len sesterské plemeno.  

 



VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ FIFe 
 

FIFe & FFS, 1.1.2017 Strana 36 
 

V prípade zmeny skupiny posudzovateľ musí predložiť odporučenie prevodu na ďalšiu 

výstavu.  

Prevod odporúčania vyžaduje aby posudzovateľský list bol podpísaný druhým 

posudzovateľom, ktorý má kvalifikáciu pre príslušnú kategóriu. 

 

6.6. Žiadne posudzovanie pred výstavnými klietkami  
 

Je zakázané posudzovať pred výstavnými klietkami.  

 

6.7. Posudzovateľský kruh  
 

6.7.1. Vstup do posudzovateľské kruhu 
 

Vstup do posudzovateľského kruhu je zakázaný:  

 vystavovateľom, s výnimkou výstav usporiadaných podľa § 6.7.2 b  a 6.7.2 c.  

 členom výstavného výboru ak sú usporiadatelia, s výnimkou výstav usporiadaných 

podľa § 6.7.2 b  a 6.7.2 c.  

 návštevníkom  

 

6.7.2. Prezentačné postupy 
 

a) Mačky sú prinesené a prezentované stevardmi : 

 každý posudzovateľ má k dispozícii minimálne dvoch stevardov 

 mačky sú podané do ich posudzovateľských klietok stevardmi a sú 

prezentované posudzovateľovi stevardom 

 stevard urobí všetko aby sa zabránil prezentovať jeho vlastnú mačku. 

b) Mačky sú prinesené vlastníkmi a prezentované stevardmi: 

 každý posudzovateľ má k dispozícii minimálne jedného stevarda 

 stevard volá mačky ( podľa katalógového čísla ) ktoré si posudzovateľ žiada 

alebo umiestni číslo na posudzovateľskej klietke 

 vystavovateľ ( alebo osoba vybraná nim ) má možnosť umiestnenia mačky vo 

vnútri príslušnej posudzovateľskej klietky 

 po tom ako vystavovateľ umiestni mačku do vnútra posudzovateľskej klietky 

musí opustiť posudzovateľský kruh 

 ak vystavovateľ nie je schopný alebo nechce priniesť jeho mačku/-y do 

posudzovateľskej klietky sám, stevard je povinný priniesť mačku a umiestniť 

ju do vnútra príslušnej posudzovateľskej klietky 

 mačky sú prezentované posudzovateľovi stevardmi. 

c) Mačky sú prinesené vlastníkmi a prezentované vystavovateľmi: 

 každý posudzovateľ má k dispozícii minimálne jedného stevarda 

 stevard volá mačky ( podľa katalógového čísla ) ktoré si posudzovateľ žiada 

alebo umiestni číslo na posudzovateľskej klietke 

 vystavovateľ ( alebo osoba vybraná nim ) má možnosť umiestnenia mačky vo 

vnútri príslušnej posudzovateľskej klietky  

 po tom ako vystavovateľ umiestni mačku do vnútra posudzovateľskej klietky 

musí opustiť posudzovateľský kruh 

 keď posudzovateľ alebo stevard volá mačku podľa katalógového čísla, mačka 

je prezentovaná posudzovateľovi vystavovateľom  
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 ak vystavovateľ nie je schopný alebo nechce priniesť jeho mačku/-y do 

posudzovateľskej klietky sám, stevard je povinný priniesť mačku a umiestniť 

ju do vnútra príslušnej posudzovateľskej klietky. 

 

Bez ohľadu na to ktorý postup bol použitý : 

 každý posudzovateľ má k dispozícii  posudzovateľské klietky pre minimálne 4 

mačky 

 mačky musia byť prezentované s katalógovým číslom písomne 

 je povinné posudzovať pred verejnosťou, posudzovateľ má možnosť podať 

vysvetlenia a oznámiť výsledky 

 len čo posudzovateľ ukončí posudzovanie alebo len čo výsledky posudzovania boli 

dané, posudzovateľ alebo jeho stevard požiada vystavovateľov prevziať si ich mačky 

alebo stevard vráti mačku späť do klietky vystavovateľa 

 počas BIS len stevardi majú povolené prezentovať mačky ( vid § 4.9.6 ) 

 

6.7.3. Elektronické prístroje 
 

ZMAZANÉ 

 

6.8. Posudzovateľský list 
 

6.8.1. Úprava a jazyk 
 

Úprava posudzovateľských listov musí byť jednotná pokiaľ je to možné pre všetky výstavy 

dodržaním FIFe pravidiel a musia niesť logo FIFe. Nadpisy musia byť vo francúzštine, 

nemčine a angličtine.  Je na rozhodnutí usporiadateľa pridať aj národný jazyk.  

 

Oficiálne dokumenty a posudzovateľské listy predkladané na podpis posudzovateľovi pred 

tým ako je posudzovaním ukončené, nesmie uviesť meno vystavovateľa alebo meno 

vlastníka. 

 

 Posudzovateľský list musí obsahovať najmenej nasledujúce údaje:  

 miesto a dátum výstavy 

 katalógové číslo posudzovanej mačky 

 vyznačenie plemena a farby (EMS kód) 

 číslo skupiny ( kde sa to používa ) 

 dátum narodenia 

 pohlavie 

 triedu, v ktorej je mačka posudzovaná 

 

Posudzovateľ môže napísať jeho hodnotenie v jednom z troch oficiálnych jazykov FIFe ( 

anglicky, francúzsky alebo nemecky ) alebo v jazyku ( v jednom z oficiálnych jazykov ) 

krajiny kde výstavy sa organizuje. Posudzovateľské listy musia byť čitateľné.  

 

6.8.2. Diplomy a distribúcia  
 

Meno mačky musí byť uvedené na diplomoch sprevádzajúci posudzovací list. Inak meno 

mačky musí byť dané na posudzovací list organizátorom výstavy hneď ako posudzovanie 
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v BIS je kompletné. Posudzovacie listy musia byť distribuované k vystavovateľom počas 

výstavy. 

 

Usporiadateľ je povinný rozdať posudzovacie listy počas výstavy.  

 

6.9. Kvalifikácia a klasifikácia 
 

Posudzovatelia udeľujú kvalifikáciu pre každú prihlášku vo všetkých triedach s výnimkou: 

 tried 1 a 2: Supreme šampiónov a Supreme premiérov; § 5.4 

 trieda 13c: overovacia; § 5.4 

 trieda 14: domácich mačiek ( HCL/HCS ); § 5.5.3 

 triedy neuznaných plemien s prideleným EMS kódom ( * non ); § 5.5.3 

 triedy neuznaných dlhosrstých / krátkosrstých plemien/potomkov (XLH/XSH); § 5.5.1 

a § 5.5.3 

 doplňujúce triedy; § 5.6  

 

Kvalifikácia:  

 minimálne 88 bodov - výborná  

 minimálne 76 bodov - veľmi dobrá  

 minimálne 61 bodov - dobrá  

 

Klasifikácia: 

 v tej istej triede sú vystavované mačky klasifikované s 1,2,3 a 4 

 nemôžu mať rovnaké poradie. 

 

Žiadnej vystavovanej mačke nemôže byť udelený certifikát ak nezíska Výborná 1 

a minimálny počet bodov pre triedy : 

 trieda 3 – 4: CACS – CAPS = 97 bodov 

 trieda 5-6:  CAGCIB – CAGPIB = 96 bodov 

 trieda 7-8: CACIB – CAPIB = 95 bodov   

 trieda 9-10: CAC – CAP = 93 bodov. 

Posudzovateľ môže udeliť nasledovné certifikáty: 

Krajina Európska Mimo Európy 

Posudzovateľ Výstava Národná Medzinárodná Národná Medzinárodná 

Posudzovateľ mimo Európy Nemôže posudzovať CAC/CAP všetky certifikáty 

Medzinárodný posudzovateľ CAC/CAP všetky certifikáty CAC/CAP všetky certifikáty      

 

6.10. Pripodpísanie 
 

V prípade, že požiadavka týkajúca sa počtu rôznych posudzovateľov, ako je stanovené v § 

4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 nebude splnená, vystavovateľ môže požiadať posudzovateľa, ktorý už jeden 

certifikát pridelil vystavovanému zvieraťu v triede, v ktorej musí opäť posudzovať, podpísať 

certifikát iným posudzovateľom činným na výstave. V tomto prípade sú oba certifikáty od 

toho istého posudzovateľa uznané ako keby boli udelené dvoma rôznymi posudzovateľmi.  
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6.11. Odmietnutie (zadržanie) certifikátu   
 

Chyby, ktoré vylučujú udelenie certifikátu prosím odkážte na Tabuľku chýb v dodatkoch. 

Je len na vôli posudzovateľa neudeliť certifikát. pokiaľ je toho názoru, že zviera na prvom 

mieste si certifikát nezaslúži, nemusí ho udeliť.  

 

Dôvod na zadržanie certifikátu musí byť uvedený na posudzovacom liste.  

Nie je k tomu potrebný podpis druhého posudzovateľa.  

 

6.12. Diskvalifikácia 
 

Diskvalifikačné chyby, prosím odkážte na Tabuľku chýb v dodatkoch. 

V prípade, že ide o diskvalifikáciu: 

 posudzovací list nemusí byť kompletne vyplnený  

 na posudzovateľskom liste nesmie byť uvedená kvalifikáciu ale musí byť uvedený 

dôvod diskvalifikácie 

 posudzovateľ môže prizvať úradujúceho veterinárneho lekára 

 

6.13. Rozhodnutia posudzovateľa 
 

Rozhodnutia posudzovateľa nemôžu byť sporné. 

 

7. Zodpovednosť a vylúčenie 

 

7.1. Dodržiavanie výstavného poriadku  
 

Usporiadateľská organizácia FIFe člena  je povinná voči FIFe dodržiavať výstavný poriadok 

FIFe.  

 

7.2. Výstavy v krajinách, kde nie je FIFe člen  
 

Keď FIFe člen organizuje výstavu v inej krajine, kde nie je FIFe člen, získané certifikáty budú 

počítané pre individuálnych členov tohto národného FIFe člena ako certifikáty získané v ich 

vlastnej krajine a nie ako certifikáty získané v zahraničí. 

 

7.3. Zákaz fajčenia  
 

Fajčenie vo výstavnom areály je prísne zakázané s výnimkou na to určených priestorov.  

 

7.4. Porušenie pravidiel 
 

FIFe členovia musia podať predsedníctvu FIFe podrobnú správu o prípadnom porušení 

výstavných pravidiel počas výstavy, a to do dvoch mesiacov po ukončení výstavy.  

Predsedníctvo FIFe rozhodne v zmysle Štatútov.  

  



VÝSTAVNÉ PRAVIDLÁ FIFe 
 

FIFe & FFS, 1.1.2017 Strana 40 
 

7.5. Šetrenie výstavnou komisiou 
 

Všetky prípadné nedorozumenia, ktoré nepredpokladajú terajšie výstavné pravidlá, budú 

prešetrené výstavnou komisiou, ktorá oznámi svoje výsledky a odporučenia riešenia 

predsedníctvu FIFe. Predsedníctvo potom oznámi svoje rozhodnutie výstavnej komisii.  

 

8. „Open doors“ 

 

8.1. Vystavovanie v non-FIFe kluboch  
 

ZMAZANÉ 

 

8.2. „Open doors“ 
 

1. Nečlenom  FIFe je povolené zúčastňovať sa ako vystavovateľ na FIFe výstavách 

a jednotlivcom  FIFe člena je povolené zúčastňovať sa na non-FIFe výstavách. 

2. Vystavovatelia z non-FIFe organizácií môžu svoje mačky prihlásiť na FIFe 

výstavy podľa nasledujúcich pravidiel: 

a) všetci vystavovatelia z krajín, ktoré nie sú členom FIFe, musia dodržiavať 

všetky FIFe pravidlá a Štandardami. 

b) oni môžu prihlásiť ich mačky v triedach 12,11 a 9 alebo 10. Ak si prajú 

prihlásiť mačky vo vyšších triedach oni sa musia stať členmi FIFe člena. 

c) všetky prihlášky vystavovateľov z non-FIFe organizácií musia byť poslané 

a podpísané ich vlastnou organizáciou  

d) všetky výstavné poplatky non-FIFe členov musia byť zaplatené podľa 

platných nariadení usporiadateľa.  

3. FIFe certifikáty je možné získať len na FIFe výstavách a sú to jediné certifikáty, na 

základe ktorých je možné získať FIFe titul. 

4. Platnosť týchto  pravidiel je predĺžená do 31.12.2018.  
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Dodatky - výnimky k Výstavným pravidlám FIFe 

 

Dodatok č. 1 – znížený minimálny počet mačiek potrebných pre medzinárdonú 
výstavu  
 

Povoľuje sa Azii, Bulharsku, Cypru, Grécku, Islandu, Izraelu, Latinskej Amerike 

a Spojenému Kráľovstvu (Británii) ako aj členom pod patronátom organizovať medzinárodné 

výstavy s minimálnym počtom mačiek 100. 

Pre Bulharsko, Cyprus, Grécko a Spojené Kráľovstvo je výnimka platná do 31.12.2018. 

 

Dodatok č. 2 – počet certifikátov, krajín a posudzovateľov pre titul IC/IP 
 

Povoľuje sa získať všetky certifikáty v jednej krajine pre titul: 

- Medzinárodný šampión / premiér: 5 CACIB/CAPIB od najmenej 3 posudzovateľov. 

Táto výnimka je platná pre Portugalsko, Španielsko a Ukrajinu do 31.12.2021. 

 

Dodatok č. 3 – počet certifikátov, krajín a posudzovateľov pre tituly IC/IP, 
GIC/GIP a SC/SP 
 

Povoľuje sa získať všetky certifikáty v jednej krajine pre titul: 

 Medzinárodný šampión alebo premiér: 5x CACIB/CAPIB od najmenej 3 rôznych 

posudzovateľov  

 Medzinárodný grand šampión alebo premiér 7x CAGCIB/CAGPIB od najmenej 5 

rôznych posudzovateľov  

 Supreme šampión alebo premiér 10x CACS/CAPS od najmenej 7 rôznych 

posudzovateľov  

Táto výnimka je platná pre Cyprus, Grécko, Island, Izrael a Spojené Kráľovstvo ( Britániu ) 

kvôli ich geografickému umiestneniu. 

 

Dodatok č. 4 -  počet certifikátov, krajín a posudzovateľov pre tituly v Ázii a 
Latinskej Amerike 
 

Všetky certifikáty budú získané v jednej krajine: 

 Medzinárodný šampión alebo premiér - 3x CACIB/CAPIB od 3 rôznych 

posudzovateľov 

 Medzinárodný grand šampión alebo premiér - 6x CAAGCIB/CAGPIB od najmenej 4 

rôznych posudzovateľov 

 Supreme šampión/premiér FIFe - 9x CACS/CAPS od najmenej 5 rôznych 

posudzovateľov 

Pre Áziu a Latinskú Ameriku platia nasledovné výnimky do 31.12.2017. 

 

Dodatok č. 5 – počet Best in Show pre získanie Junior Winnera 
 

Povoľuje sa získať titul Junior Winner mačke ktorá vyhrala 3 krat Best in Show v triedach 11 

a/alebo 12. Táto podmienka je platná pre Island, Izrael a Latinskú Ameriku. 
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Tabuľka – Výnimky z výstavných pravidiel 
 

Príloha Krajina Platné do 
Počet 

mačiek 
Trieda 7 & 8 Trieda  5 & 6 Trieda 3 & 4 

1 

Ázia  

Island  

Izrael 

Lat. Amerika  

Patronat- 

člena 

----- 

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

Bulharsko 

Grécko  

 

 Spojené 

Kráľovstvo 

Cyprus  

31.12.2018     

3 

Grécko  

Island  

Izrael  

Spojené 

Kráľovstvo 

Cyprus  

----- ----- 

5 x   

CACIB/  

CAPIB  

1 krajina  

3 rôzny 

posudzovatelia  

7 x   

CAGCIB/  

CAGPIB  

1 krajina  

5 rôznych 

posudzovateľov  

10 x   

CACS/  

CAPS  

1 krajina  

7  rôznych 

posudzovateľov  

2 

Portugalsko 

Španielsko  

Ukrajina  

 

31.12.2021 ----- 

5 x   

CACIB/  

CAPIB  

1 krajina 

3 rôzny 

posudzovatelia  

----- ----- 

4 
Ázia  

Lat.Amerika  
31.12.2017 ----- 

3 x   

CACIB/  

CAPIB  

1 krajina  

3 rôzny 

posudzovatelia 

6 x   

CAGCIB/  

CAGPIB  

1 krajina 

4 rôzny 

posudzovatelia 

9 x   

CACS/  

CAPS  

1 krajina  

5 rôzny 

posudzovatelia 

5 

Island 

Izrael 

Latinská 

Amerika 

  3 x BIS v triede 11 a/alebo 12   

na kvalifikáciu k titulu Junior Winner  
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Tabuľka – Diskvalifikačné a všeobecné chyby 
DISK = chyba vedúca k diskvalifikácii ( viď tiež § 6.12 ) 

NO EX = všeobecná chyba, ktorá bráni udeleniu Výborná a vyššie ocenenia 

NO CERT = všeobecná chyba, ktorá bráni udeleniu certifikátu a vyššie ocenenia ako 

Výborná  

 
Číslo                 Chyba DISK NO EX NO CERT Poznámky 

1. Telo     

1.1 deformácia kostry, deformácia 
hrudného koša, včetne 
plochého hrudníka alebo 
akákoľvek zreteľná deformácia 
chrbtovej kosti 

*    

1.2 akákoľvek zreteľná slabosť 
zamedzujúca schopnosti 
pohybu 

*    

1.3 mačky trpasličieho vzhľadu *    

1.4 mačky s odstránenými 
(amputovanými) pazúrikmi 

*    

1.5 Deformácie chodidiel a nôh ( 
napr.mačky s poly 
a oligodaktýliou -  príliš veľa 
alebo príliš málo prstov) 

*    

1.6 mačky s pupočným pruhom *    

1.7 Kocúry s anomáliou 
semenníkov 

*   Okrem mačiek 
mladších než 10 
mesiacov 1.8 Nekastrované domáce mačky *   

1.9 akékoľvek odchylky hrudných 
kostí /sternum alebo 
xiphisternum) 

  * Okrem kastrátov 
a mačiek mladších 
než 10 mesiacov 

2. Hlava     

2.1 deformácia lepky výsledkom 
ktorej je asymetrická tvár a/ 
alebo hlavy 

*    

2.2 akékoľvek abnormálne 
priehlbiny, výstupky alebo 
rozštiepenia lebky 

*    

2.3 úzke nosné dierky, hlasné a 
ťažké dýchanie 

  *  

3. Čeľusť, zuby a jazyk     

3.1 vytrhnutý zub  *   

3.2 krivá čeľusť  *   

3.3 podkus alebo predkus väčší 
ako 2mm 

  *  

3.4 ustavične vytŕčajúci jazyk 
a/alebo zuby 

  *  

4. Oči     
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4.1 slepé mačky *    

4.2 abnormálna veľkosť a tvar očí 
a očných viečok ( entropium, 
ectropium ) 

*    

4.3 škuľavé mačky *    

4.4 tendencia ku škúleniu   *  

4.5 oči posadené príliš hlboko 
alebo vystupujúce 

  *  

4.6 poranenie oka ( napr. 
poranenie rohovky ) 

  *  

5. Uši     

5.1 Hluché mačky *    

5.2 Mačky s kupírovanými ušami *    

6. Farba     

6.1 mačky s bielymi škvrnami, 
ktoré nie sú povolené 
štandardom 

*    

6.2 Všetky pigmentačné chyby 
vedúce hlavne k strate farby 
na : -nosnom zrkadielku, - na 
vankúšikoch labiek a / alebo - 
na perách, ktoré nie sú 
povolené v štandarde 

  *  

6.3 Nedostatočný kontrast medzi 
farbou odznakov a tela 
u Siamskych mačkách s 
odznakmi 

  *  

7. Chvost     

7.1 Mačky so skrátenými chvostmi  *    

7.2 všetky deformácie chvosta 
napr. zálomok 

  * Okrem kastrátov a 
„bobtail“ plemien 

8. Správanie a kondícia     

8.1 agresívne mačky -  pokiaľ 2 
stevardi nie sú schopní vybrať 
mačku s klietky, je vylúčená z 
výstavy. Pokiaľ je mačka 
agresívna na 3 výstavách, 
môže národný zväz alebo klub 
vylúčiť túto mačku z budúcich 
súťaží. 

*    

8.2 nadopované mačky /mačky, 
ktorým boli podané utišujúce 
prostriedky alebo látky 
vyvolávajúce zväčšenie očných 
zreničiek.  

*    
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8.3 kotné alebo dojčiace mačky *   Takéto mačky musia 
byť dané ihneď do 
karantény 

8.4 mačky, u ktorých bolo 
ochorenie zistené počas 
výstavy 

*   Takéto mačky musia 
byť ihneď odstránené 
z výstavy spolu 
s všetkými ostatnými 
mačkami toho istého 
vystavovateľa (§ 3.8) 

8.5 mačky, ktoré sa vyznačujú 
nápadne zlým zdravotným 
stavom 

*   Takéto mačky musia 
byť dané ihneď do 
karantény 

8.6 nedostatočne čistota mačky, 
napr. so špinavými ušami, s 
parazitmi, atď. 

*    

8.7 mačky, ktoré boli podrobené 
kozmetickému zásahu 
(farbenie, zjasňovanie farieb). 

*    

8.8 Testované mačky *    

8.9 podvyživené alebo obézne 
mačky 

  *  

8.10 všetky známky zlej kondície, 
príliš chudé mačky atď. 

  *  

8.11 mačky nadmerne 
prepudrované 

  *  

9. Špeciálne chyby plemien 
( viac detailov viď štandard 
príslušného plemena ) 

    

9.1 Chyby vedúce k diskvalifikácii *   BAL/SIA, BEN, JBT, 
KBL/KBS, KOR, 
LPL/LPS, OCI, 
OLH/OSH, RAG, SIN, 
THA 

9.2 Chyby zadržujúce certifikát 
a iné vyššie ocenenie ako 
Výborná 

  * ABY/SOM, ACL/ACS, 
BAL/SIA, BUR, EUR, 
LPL/LPS, OLH/OSH, 
SBI, THA 
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Tabuľka – “Best in Variety”: minimálne požiadavky 

 
NEPRELOŽNÉ – viď. originálny dokument 

 

Tabuľka – výstavné kategórie 
 

KATEGÓRIA 1 KATEGÓRIA 2 KATEGÓRIA 3 KATEGÓRIA 4 

Plne uznané plemená 

EXO ACL BEN ABY 

PER ACS BML BAL 

RAG LPL BSH CRX 

SBI LPS BUR DRX 

TUV MCO CHA DSP 

 NEM CYM GRX 

 NFO EUR JBT 

 SIB KBL OLH 

 TUA KBS OSH 

  KOR PEB 

  MAN RUS 

  MAU SIA 

  OCI SOM 

  SIN SPH 

  SNO  

  SOK  

Predbežne uznané plemená 

 SRL BLH THA 

 SRS   
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Copyrights: 

  - FIFe logo uvoľnené pod licenciou „Creative Commons License“ 

 

 
 

  - preklad z originálneho textu FIFe “Show Rules“ pod dohľadom FFS ako člena FIFe  


