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1. Wstęp

Na Walnym Zebraniu FIFe w 2011 w Bukareszcie,  w Rumunii,  Grupa Robocza d/s 
Wystaw  FIFe  zaprezentowała  raport  dotyczący  swojej  pracy  w  latach  2010/11, 
porównującej dane na temat wystaw FIFe, i zaprezentowała listę możliwych regulacji 
obecnego systemu w celu stworzenia dobrze wyważonego,  opartego na rywalizacji 
systemu kategorii.

Od Walnego Zebrania FIFe w roku 2011 Grupa Robocza szczegółowo przeanalizowała 
zebrane dane porównawcze wystaw FIFe  i  rozwinęła  listę  potencjalnych systemów 
kategorii, które spełniałyby wymagania bardziej wyważonego systemu kategorii. Lista 
ta została stworzona na podstawie prac wewnętrznych Grupy, i wykorzystano w niej 
informacje zwrotne uzyskane od Członków FIFe na/po Walnym Zebraniu 2011.

2. Opcje na liście

Grupa Robocza umieściła na liście 4 następujące propozycje:

a. System dwóch kategorii, które powstałyby z połączenia istniejących kategorii I i 
II, oraz III i IV.

b. System dwóch kategorii opartych ściśle na zasadzie długi włos / krótki włos.

c. System trzech kategorii opartych na przesunięciu ras ocenianych w kolorach z 
istniejącej kategorii II (RAG/SBI/TUV) do istniejącej kategorii I, i połączenie  
kategorii III i IV.

d. System trzech kategorii oparty na przeniesieniu ras ocenianych w kolorach z  
istniejącej kategorii II i BRI/CYM/MAN do istniejącej kategorii I, i połączenie  
istniejących kategorii III i IV.

Dodatek  1  pokazuje  szczegóły  dotyczące  udziału  poszczególnych  ras  w  nowych 
kategoriach dla każdej opcji.

Tabela 1 poniżej jest podsumowaniem liczby ras i przybliżonej liczby kotów w nowych 
kategoriach dla każdej opcji.



Tabela 1

Opcja
KATEGORIA I KATEGORIA II KATEGORIA III

rasy % kotów rasy % kotów rasy % kotów

a. 12 61% 31 39% - -

b. 16 59% 27 41% - -

c. 5 25% 7 36% 31 39%

d. 8 37% 7 35% 28 28%

Poniżej znajduje się ogólne omówienie poszczególnych opcji.

Opcja a

To najprostsza z opcji do przekształcenia z istniejącego systemu czterech kategorii. 
Zgodnie z tą propozycją, obecne mniejsze kategorie (I/IV) zostają wchłonięte przez 
większe kategorie (III/IV). Można zauważyć z liczb w Tabeli 1, że nadal będzie pewna 
nierównowaga w ilości kotów w dwóch kategoriach. Jest to jednak zbilansowane przez 
większą ilość  ras  w mniejszej  kategorii.  Dodatkowo, jeśli  popatrzymy na wszystko 
przyszłościowo,  bardzo  możliwe  jest,  ze  większość  uznanych  w  przyszłości  ras 
dołączona  zostanie  do  mniejszej  kategorii,  co  powinno  bardziej  zrównoważyć  obie 
kategorie.

Opcja b

To jedyna opcja na liście, która dzieli rasy na kategorie w oparciu o cechę kota, czyli 
długość włosa. W przypadku tej opcji, jej rezultatem będzie rozdzielenie niektórych 
ras siostrzanych do różnych kategorii. Mamy tu trochę lepszą równowagę ras i ilości 
kotów niż w przypadku opcji a.

Opcja c

Pierwszy z  systemów trzech kategorii  po prostu przesuwa rasy,  które oceniane są 
według koloru, z obecnej kategorii II do PER/EXO, pozostawiając w kategorii II jedynie 
koty półdługowłose oceniane według grup kolorystycznych. Nowa kategoria III jest 
wówczas  połączeniem  istniejących  kategorii  III  i  IV.  To  zapewnia  akceptowalną 
równowagę w ilości kotów w każdej kategorii.

Opcja d

To odmiana opcji c., w  której BRI, MAN i CYM są również przesunięte do kategorii 
PER/EXO  i  kotów  półdługowłosych  ocenianych  według  koloru.  Zapewnia  to  lepsze 
rozłożenie liczby kotów w poszczególnych kategoriach.

3. Opcje nie ujęte na liście

Grupa robocza przeanalizowała  również  następujące  opcje,  nie  znajdując  jednakże 
rozwiązań, które spełniałyby wymagania.

Przeanalizowano  modyfikacje  istniejącego  systemu  czterech  kategorii.  W  ostatnich 
latach pojawiło się wiele sugestii/propozycji zmodyfikowania istniejącego systemu w 
celu zapewnienia bardziej zrównoważonego podziału pomiędzy kategoriami. Żadna z 
tych  propozycji  nie  spotkała  się  z  poparciem  FIFe,  i  grupa  robocza  nie  znalazła 



rozwiązania umożliwiającego zaprezentowanie ich tutaj.

Grupie roboczej bardzo podobał się system oparty na rasach, który umożliwia powrót 
pomysłu Best in Breed Show (najlepszy w rasie) na wystawy FIFe. Jednakże przy 
obecnym  braku  równowagi  pomiędzy  rasami,  obecnym  systemie  oceniania,  i 
ograniczeniach  czasowych  wymuszonych  przez  najpowszechniejszy  obecnie  system 
wystaw jednodniowych, grupa robocza nie była w stanie wypracować możliwego do 
zaakceptowania rozwiązania opartego na koncepcie rasy. 

4. Best in Show

Wraz z redukcją liczby kategorii, grupa robocza widzi możliwość dokonania pewnych 
modyfikacji w rywalizacji w BIS.

Przeanalizowano następujące trzy możliwości:

1. Kocury i kotki porównywane osobno już od 3 miesiąca, czyli odbywałby się osobny 
BIS kocurów i kotek w klasie kociąt, i w klasie młodzieży.

2. BIS kotów dorosłych może być dalej  podzielony w taki  sposób, że odbywać się 
będzie BIS dla kotek i kocurów dla klas od 7 do 9, i BIS dla kotek i kocurów w klasach 
5,  3  i  1.  Według  grupy  roboczej  ilość  wystawianych  kastratów nie  usprawiedliwia 
takiego podziału BIS w klasach kastratów.

3. Breed BIS (BIS w rasie) wprowadzony od 01.01.2012, może być poszerzony o rasy 
siostrzane. Będzie to oznaczać, że na przykład rasy takie jak PER/EXO, ABY/SOM, i 
SIA/BAL/OLH/OSH/SYL/SYS mogłyby mieć swój własny BIS w rasie w niektórych z 
zaprezentowanych na liście propozycji. Wymagania dotyczące wymaganej ilości kotów 
pozostaną. 

5. Czas na dostosowanie/ Przeszkolenie sędziów

Grupa robocza nie przeanalizowała dokładnie wymagań koniecznych do doszkolenia 
sędziów. Będzie to zadania dla Komisji d/s Sędziów i Standardów, jeśli którakolwiek z 
propozycji nowego podziału na kategorie zostanie przegłosowana na Walnym Zebraniu 
FIFe. Jednakże Grupa Robocza może już poczynić kilka ogólnych uwag.

Istniejący Sędziowie FIFe są dożywotnimi sędziami w istniejących kategoriach FIFe. 
Grupa robocza nie widzi w związku z tym możliwości, aby zmusić istniejących sędziów 
do ponownego przeszkolenia się do nowych kategorii. Oczywiście sędziowie ci będą 
posiadali kwalifikacje do sędziowania pewnych ras i będą mogli być wykorzystywani 
przez kluby. Będą jednak musieli wstrzymać się od głosowania w BIS, w którym będą 
rasy, do sędziowania których nie mają kwalifikacji. 

Grupa robocza wierzy, że jeśli nowy system podziału na kategrie wymagać będzie od 
sędziów ponownego szkolenia w całej istniejącej kategorii, wówczas zasadniczo należy 
postępować  zgodnie  z  istniejącym  systemem  szkolenia.  Jeśli  sędzia  wymaga 
przeszkolenia  jedynie  w  małej  ilości  ras,  wówczas  powinien  być  wykorzystany 
skrócony system szkoleniowy.

Uczniowie  sędziowscy,  odbywający szkolenie  w swojej  pierwszej  kategorii,  również 
dotknięci będą przez nowy system kategorii, jako że będą musieli zmodyfikować swoje 
szkolenie, żeby przygotować się do wdrożenia nowego systemu. 



Grupa  robocza  widzi  następujące  ramy  czasowe  dla  zmian.  Propozycja  nowego 
systemu zostanie zaprezentowana na Walnym Zebraniu FIFe w 2012. Jeśli propozycja 
zostanie  przyjęta,  Komisja  d/s  Sędziów  i  Standardów  przygotuje  propozycje 
modyfikacji  systemu  sędziowania,  szkolenia  sędziów,  i  doszkalania  sędziów,  aby 
dostosować wszystko do nowego systemu kategorii, do zaprezentowania na Walnym 
Zebraniu  w  2013.  Propozycje  te  mogą  zostać  przyjęte  01.06.2013.  Nowy  system 
kategorii może być stosowany od 01.01.2015.

5. Informacja zwrotna od Członków FIFe

Formularz  informacji  i  sugestii  dołączony jest  do tego raportu.  Grupa robocza ma 
ogromną nadzieję, że każdy Członek FIFe dostarczy swoje sugestie i uwagi, tak, żeby 
osiągnięto jak najdalej idące porozumienie.

Informacje,  o  które prosimy,  pozwolą ocenić  poparcie  dla  poszczególnych czterech 
opcji nowego systemu kategorii, od „Najlepszej”, do 4. Dla każdej z opcji prosimy o 
wskazanie  oceny  w  skali  od  10  do  1.  Ocena  „10”  oznacza  opcję  uważaną  za 
doskonałą, ocena „1” określa opcję, która uważana jest za bardzo złą. Na formularzu 
jest też dodatkowe miejsce na argumentację i komentarze.

Na końcu zapewnione jest miejsce na uwagi i  jakiekolwiek inne komentarze, jakie 
mogliby mieć Członkowie FIFe.

Aby umożliwić zaprezentowanie jakichkolwiek propozycji  na Walnym Zebraniu FIFe, 
prosimy  o  przesłanie  odpowiedzi  i  komentarzy  do  15  marca  2012  do  p.  Stevena 
Jonesa, steven.l.jones@akersolutions.com

Dziękujemy za współpracę!
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