FEDERATION INTERNATIONALE FELINE – FIFe
Wystawowa Grupa Robocza – Końcowy Raport dla Walnego Zgromadzenia 2012
1. Wstęp
Na Zgromadzeniu Ogólnym 2010 w Albuferia w Portugalii, Członkowie FIFe zaakceptowali propozycję
Zarządu FIFe, aby utworzyć Grupę Roboczą, która przeanalizowałaby obecny system wystawowy FIFe, i
znalazła bardziej zrównoważony, konkurencyjny podział kategorii. Wynik głosowania nad tą propozycją (32
głosy za, 3 głosy przeciw i 2 wstrzymujące się), pokazały przytłaczające wśród członków FIFe pragnienie
znalezienia systemu wystawiania bardziej stosownego dla ilości kotów różnych ras, który będzie również
dobrym fundamentem dla przyszłych wystaw FIFe.
Po Walnym Zgromadzeniu 2010 grupa robocza została utworzona. Członkami grupy roboczej zostali pani
Dorte Kaae z Zarządu FIFe, pan Charles Spijker z Komisji Wystawowej FIFe, pani Eva Porat i pan Steven
Jones z Komisji d/s Sędziów i Standardów
Ten raport opisuje pracę wykonaną przez grupę roboczą w okresie dwóch lat od WZ FIFe 2010.
Tymczasowy raport zaprezentowany został na WZ FIFe 2011, w którym podano w szczegółach pracę
wykonaną w pierwszym roku. Praca ta jest dlatego jedynie streszczona poniżej.
2. Streszczenie pracy wykonanej w 2010/2011
W celu określenia ilościowego wszelkiej nierównowagi w obecnym systemie kategorii, grupa robocza
postanowiła zebrać dane w odniesieniu do kalendarza wystawowego FIFe z roku 2010.
Dzięki ogromnej pomocy ze strony Członków FIFe, zebrane zostały dane dla 274 ze wszystkich 344
weekendów wystawowych wziętych z kalendarza wystawowego FIFe dla roku 2010. Jest to 80 % możliwych
do zdobycia danych na podstawie wystaw. W dalszych analizach oszacowano, że zebrane dane
odzwierciedlają 86-88% pokazywanych na wystawach kotów. Dane zostały uzyskane od 33 z 39 Członków
FIFe, którzy przeprowadzali wystawy roku 2010, co stanowi 85%. Grupa robocza uznała, że taki poziom
procentowy uzyskanych danych jest wystarczająco dokładny/odpowiedni, aby stanowić bazę dla dalszej
pracy. Najważniejsze wyniki badania pokazały następujący podział kategorii na wystawach FIFe w 2010:
Kategoria

Udzia ł procentowy

Ilo ść ras

I

13%

2

II

48%

10

III

33%

24

IV

6%

7

Razem

100%

43

Liczby te odnoszą się do całej FIFe. Dodatek 1.0 pokazuje szczegóły podziału kategorii w poszczególnych
krajach pod nagłówkiem „Current division (Obecny podział)”.
Grupa robocza FIFe uważa, że to badanie potwierdziło i określiło w liczbach zasadniczy brak równowagi w
wystawianych kotach w poszczególnych kategoriach w ogromnej większości krajów FIFe, gdzie kategorie
II/III są zdecydowanie największymi kategoriami, a I/IV są znacznie mniejsze. Zauważono, że trend ten nie
odnosi się do krajów w Ameryce Południowej i południowo-wschodniej Azji. W trakcie badania zebrane
zostały również dane dotyczące poszczególnych ras, i to również przedstawione zostało w tymczasowym
raporcie grupy roboczej. Informacje te miały być wykorzystane w następnej pracy grupy, podczas
opracowywania potencjalnych zmian umożliwiających zmodyfikowanie systemu kategorii.
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Po zebraniu danych, grupa robocza przeszła do następnego etapu badań. W tej fazie grupa próbowała
określić wszystkie możliwe rozwiązania umożliwiające modyfikację systemu kategorii FIFe, w wyniku czego
mielibyśmy bardziej zrównoważony system. Wykorzystano metodę „burzy mózgów”, i na tym etapie nie
stawiano żadnych ograniczeń co do proponowanych pomysłów. Rezultatem był zbiór pomysłów od
utrzymania i dostosowania istniejącego systemu czterech kategorii, aż do systemu zupełnie bez kategorii.
Szczegóły i konsekwencje burzy mózgów nie były oceniane na tym etapie. Pomysły poszczególnych
członków grupy roboczej były również zaprezentowane w raporcie tymczasowym grupy roboczej.
3. Walne Zgromadzenie FIFe 2011
Tymczasowy raport grupy roboczej zaprezentowany został na Walnym Zgromadzeniu FIFe 2011 w
Bukareszcie, i zawarty jest w Aneksach do Protokołu WZ. Przyjęcie tymczasowego raportu przez WZ dało
grupie roboczej mandat do dalszej pracy na następny rok. Dodatkowo, niektóre z propozycji Członków FIFe
odnoszące się do modyfikacji kategorii, zostały włączone do dalszej pracy grupy roboczej. Co więcej, już po
WZ, grupa robocza otrzymała dalsze propozycje/pomysły od innych Członków FIFe, które również zostały
włączone do pracy.
4. Praca wykonana w 2011/2012
Po Walnym Zgromadzeniu w roku 2011, Wystawowa Grupa Robocza szczegółowo analizowała dane na
temat wystaw FIFe i utworzyła krótka listę potencjalnych systemów kategorii, które wydawały się spełniać
wymagania stawiane bardziej zrównoważonemu systemowi kategorii. Na liście umieszczono 4 propozycje,
przedstawione poniżej:
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
II (RAG/SBI/TUV) do istniejącej kategorii I, i połączeniu kategorii III i IV.

kategorii

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

kategorii

istniejącej

Tabela poniżej opisuje liczby ras i szacowanej ilości kotów w nowych kategoriach dla każdej opcji (oparte na
badaniach wystaw FIFe w roku 2010):

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%

Opcja

Wystawowa Grupa Robocza zauważyła również, że zredukowana liczba kategorii dawałaby możliwość
rozszerzenia opcji BIS, i przedstawiła trzy rozwiązania dodatków do rywalizacji w BIS.
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5. Informacje Zwrotne uzyskane od Członków FIFe
Intencją grupy roboczej od początku istnienia było, aby jakakolwiek propozycja zmodyfikowania systemu
kategorii wystawowych opierała się na szerokim porozumieniu i kompromisie opinii wewnątrz FIFe. W
związku z tym grupa robocza poprosiła Zarząd FIFe o rozesłanie dokumentu do członków FIFe, aby mogli
oni ocenić i skomentować umieszczone na liście propozycje kategorii i opcji BIS. Wyrażono na to zgodę, i w
lutym 2012 formularz z miejscem na wpisanie uwag i towarzyszący mu list zostały rozesłane do wszystkich
Członków FIFe.
Pomimo bardzo krótkiego czasu na zebranie informacji zwrotnych, grupa robocza uważa całą operację za
sukces. Odpowiedzi napłynęły od 26 z 42 Członków FIFe. Grupa robocza jest również świadoma faktu, że w
wielu krajach Członków FIFe, konsultacje odbyły się na wszystkich niższych szczeblach, łącznie z
indywidualnymi członkami zrzeszonych klubów, i ci indywidualni członkowie reagowali bardzo pozytywnie na
fakt, że mogli wypowiedzieć się w ważnej sprawie dla FIFe. O ile nam wiadomo, to pierwszy przypadek, w
którym tak szerokie konsultacje przeprowadzane są w ramach FIFe, i poziom odpowiedzi wskazuje na to, że
taki proces konsultacyjny może być z powodzeniem stosowany w FIFe w przyszłości. Grupa robocza
dziękuje Członkom FIFe za ich zaangażowanie i kooperację w tym zadaniu.
Grupa robocza przeanalizowała otrzymane informacje i wyciągnęła następujące wnioski.
1. Żadna z opcji zaproponowana przez grupę roboczą nie uzyskała konsensusu co do poparcia, i
żadna z opcji nie uzyskała statystycznie pozytywnej oceny. Generalnie konsensus co do informacji
otrzymanej od Członków polegał na niezgodzie na redukcję liczby kategorii.
2. Spora liczba członków była za podzieleniem kategorii III jako części jakiegokolwiek rozwiązania
dotyczącego systemu kategorii, jako argument podając ogromną liczbę ras w tej kategorii.
3. Opcja dotycząca rozdzielenia BIS w klasie 11 i 12 na kocury/kotki spotkała się z dobrym przyjęciem,
podobnie jak opcja zezwalająca rasom siostrzanym na udział w Breed BIS. Podkreślono jednakże,
że te opcje BIS połączone zostały przez grupę roboczą z redukcją ilości kategorii.
4. Niektórzy Członkowie FIFe podkreślili problem dotyczący ponownego szkolenia Sędziów FIFe w
przypadku ustanowienia nowego systemu kategorii.
6. Zakończenie prac/Propozycje kategorii
Z powodu ogromnego poparcia okazanego przez Członków FIFe dla pierwotnej propozycji WZ 2010, aby
przeanalizować system kategorii FIFe i znaleźć bardziej zrównoważony podział na kategorie, bardzo ważne
było dla grupy roboczej wypracowanie propozycji nowego podziału na kategorie dla WZ FIFe 2012.
Opierając się częściowo na pracy grupy roboczej, a częściowo na informacjach uzyskanych od Członków w
odpowiedzi na pierwsze propozycje, wypracowana została propozycja nowego podziału na kategorie. Nowy
podział opisany jest poniżej.
Kategoria 1: rasy z istniejącej kategorii I i rasy z kategorii II sędziowane według koloru.
Kategoria 2: rasy z istniejącej kategorii II sędziowane według grup kolorystycznych.
Kategoria 3: rasy ciężkiego/średniego typu z istniejącej kategorii III
Kategoria IV: rasy orientalne, bezwłose, Rex i eleganckiego typu z istniejących kategorii III/IV.
Dodatek 2.0 pokazuje rasy w każdej z nowych kategorii (jednym z aspektów nowego podziału kategorii 3/4
jest to, ze BEN/MAU/OCI/SOK, DSP/PEB/SPH i CRX/DRX/GRX zatrzymane są w tej samej kategorii).
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Podział taki wywołałby następujący udział w kategoriach na wystawach w roku 2010:
Kategoria

Udzia ł procentowy

Ilo ść ras

1

26%

5

2

35%

7

3

21%

15

4

18%

16

Razem

100%

43

Dodatek 1.0 pokazuje rezultaty dla nowego systemu kategorii zarówno dla całej FIFe, jak i każdego Członka
FIFe pod nagłówkiem „Proposed division (Proponowany podział)”. Z tego Dodatku można wyciągnąć
następujące wnioski dla wystaw w krajach europejskich (czyli 97% wszystkich kotów pokazywanych w FIFe).
−
−

Ogromna większość krajów (25 z 30 krajów, czyli 83%), ma znacznie bardziej zrównoważony podział
kotów w kategoriach 1 & 2 versus I & II
Wszystkie 30 krajów (czyli 100%) mają znacznie bardziej zrównoważony podział kotów w
kategoriach 3 & 4 versus III & IV.

W związku z tym grupa robocza uważa, że tak zaproponowany podział ras spełnia wymagania dla bardziej
zrównoważonego, umożliwiającego rywalizację podziału na kategorie. Powinien on również prowadzić do
przewartościowania uzyskiwanych tytułów BIS, takich jak JW i DSM. Bardziej zrównoważony podział na
kategorie mógłby również oznaczać, że Breed BIS dostępny byłby dla wszystkich ras we wszystkich
kategoriach, gdy spełnione zostaną warunki ilościowe.
Zaproponowany podział został przesłany do Zarządu FIFe do dalszego rozpatrzenia jako propozycja na WZ
FIFe 2012. Aby umożliwić wszystkie prace przygotowawcze, grupa robocza podtrzymała jako część
propozycji datę obowiązywania nowego podziału i systemu kategorii na 01.01.2015.
7. Ponowne szkolenia sędziów
W trakcie nadsyłania informacji zwrotnych, niektórzy Członkowie FIFe wyrazili troskę o ponowne szkolenia
sędziów jako części nowego podziału na kategorie. W związku z tym, grupa robocza przygotowała pobieżną
analizę, jak dużo ponownego szkolenia sędziów będzie potrzebne. W celu zobaczenia dokładnych liczb
proszę zapoznać się z Dodatkiem 3.0.
Pierwsza rzecz, jaką da się zauważyć, to że uprawnienia do sędziowania w nowym systemie będzie
pokrywało 88% istniejącego pokrycia kategorii sędziowskich bez żadnego dodatkowego szkolenia. Kluby
zapraszające sędziów na wystawy nie będą więc drastycznie ograniczone co do wyboru sędziów po
01.01.15.
Nie można jednak zaprzeczyć, że część sędziów będzie wymagała ponownego przeszkolenia, aby w pełni
sprostać nowemu systemowi, a grupa robocza ocenia, że potrzeba przeszkolenia sędziów doda około 50
nowych uczniów sędziowskich do około 180, jakich FIFe ma w tej chwili, jeśli wszyscy sędziowie zechcą się
doszkolić. Grupa robocza przyznaje, że wywoła to dodatkowe obciążenie miejsc dla uczniów sędziowskich
na wystawach, jako że już teraz trudno jest uzyskać na wystawie miejsce dla ucznia sędziowskiego.
Dodatkowo, jeśli utrzymana zostanie dotychczasowa ścieżka egzaminacyjna, wystąpi potrzeba dodatkowych
50-60 egzaminów dla ponownie szkolących się sędziów jako dodatek do innych egzaminów na przestrzeni
najbliższych 2,5 lat. W chwili obecnej mamy około 35-40 egzaminów końcowych rocznie, i ponownie grupa
robocza widzi poważne ograniczenie w znalezieniu wystaw na zorganizowanie takiej ilości egzaminów
(szczególnie w istniejących kategoriach I i IV).
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Odpowiedzialność za doszkalanie sędziów formalnie leży na barkach Komisji d/s Sędziów i Standardów
FIFe. Grupa robocza wypracowała jednak pewne pomysły, które mogą być rozpatrzone, aby nie zwiększać
napięć w istniejącym systemie szkoleń/egzaminów sędziowskich. Poniżej zaprezentowano kilka pomysłów.
1. Krótki egzamin teoretyczny na dzień przed wystawą w powiązaniu z oceną w połowie okresu
szkoleniowego na wystawie, oba elementy muszą być zdane na 80%. Taki egzamin może być
przeprowadzony dla pojedynczej rasy, lub małej grupy ras za jednym razem.
2. Szkolenia w postaci seminariów organizowane przez JSC (Np. Na WZ 2013 i 2014), lub przez
Członków FIFe, gdzie obecne są koty.
3. Szkolenia poprzez sesje edukacyjne dotyczące poszczególnych ras, prowadzone przez już
wykwalifikowanych sędziów danej rasy. Seminaria takie mogłyby być zorganizowane w powiązaniu z
wystawami, lub w dniu wystawy, po nominacjach i przed BIS, i obecne w nich będą koty niezbędne
w procesie edukacyjnym.
Grupa robocza podkreśla, że żaden sędzia FIFe nie jest zobligowany do ponownego szkolenia, ani nawet do
ukończenia doszkolenia przed 01.01.2015. W obu przypadkach sędziowie ci mogą nadal sędziować rasy,
do których są uprawnieni, ale nie będą mogli głosować w BIS, w którym obecne będą rasy, do sędziowania
których nie mają uprawnień.
Grupa Robocza FIFe
Dorte Kaae
FIFe Vice Secretary

Charles Spijker
Chairperson FIFe Show Commission

Eva Porat
Member FIFe Judges & Standards Commission

Steven L Jones
Secretary FIFe Judges & Standards Commission
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Dodatek 1.0
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Dodatek 2.0
Proponowany
podział
Rasy

Ilość ras

Kategoria 1

Kategoria 2

EXO
PER
RAG
SBI
TUV

ACL
ACS
MCO
NEM
NFO
SIB
TUA

5

7

Kategoria 3
BEN
BML
BRI
BUR
CHA
CYM
EUR
KBL
KBS
KOR
MAN
MAU
OCI
SNO
SOK
SYS

Kategoria 4
ABY
BAL
CRX
DRX
DSP
GRX
JBT
OLH
OSH
PEB
RUS
SIA
SOM
SPH
SYL

15

16

Udział procentowy
26%
35%
21%
* udział procentowy wszystkich kotów w oparciu o dane z badania wystaw FIFe 2010

18%

Dodatek 3.0
Istniejące kategorie

Kat. I

Kat. II

Kat. III
103

89

Kat. 4

Liczba wykwalifikowanych sędziów
(w sumie 222 Sędziów na 21. 05.2012)

145

148

Nowe kategorie

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

106

148

103

Liczba sędziów ju ż uprawnionych do
sę dziowania nowej kategorii
Istniej ący sę dziowie kategorii II wymagaj ący
doszkolenia w rasach kategorii I

42 (22)

Istniej ący sę dziowie kategorii I wymagaj ący
doszkolenia w przesuni ę tych rasach kategorii II

39 (18)

Istniej ący sę dziowie kategorii IV wymagaj ący
doszkolenia w przesuni ę tych rasach kategorii III

Kat. IV

69

20 (15)

Istniej ący sę dziowie kategorii III wymagaj ący
doszkolenia w przesuni ę tych rasach kategorii IV

34 (22)
_____________________________________________________________________

Uprawnieni sędziowie po doszkoleniu
(wszyscy sędziowie przeszkoleni)

187

148

103

Liczby w nawiasach odnoszą się do sędziów, którzy już są uczniami w danej kategorii.

123

