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1. Arrangerandet av nationella och internationella utställningar
1.1

Allmänna villkor och förbehåll

a. Inga utställningar får arrangeras den helg som är i direkt anslutning efter FIFes Generalförsamling.
b. Den senaste versionen av FIFes utställningslista publiceras på FIFes hemsida. På begäran kan utskrift av
utställningslistan sändas till FIFe-medlem eller domare.
c. Överklagande mot utställningsdatum kan endast ske mot utställningar daterade upp till två år framåt.
d. Utställningar får avhållas vilken veckodag som helst. Två utställningar får arrangeras samma vecka.
Nationellt tillägg

Inga utställningar får arrangeras samtidigt som SVERAKs årsmöte.
Inga nationella eller internationella utställningar får arrangeras under samma helg som Kattens Dag äger rum.
(SVERAK-notering: Kattens Dag äger alltid rum första Advent).

1.2

Ansökan att arrangera utställning

Förfrågan om godkännande att arrangera nationell eller internationell utställning ska göras av FIFe-medlemmen,
genom det utställningsformulär som finns på FIFes hemsida, minst en månad före utställningens exakta datum.
Utställningsdatum får bokas upp till tio år i förväg.
Nationellt tillägg

Ansökan att få avhålla utställning ska tillställas SVERAK.
SVERAK-ansluten klubb har rätt att boka en utställning per år, i mån av ledig tid fler.
Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är
huvudutställning. Icke huvudutställning kan bokas tidigast tolv månader före utställningsdatum.
Rasutställningar eller hårlagsutställningar får arrangeras utan dispens då de ej är geografiskt eller
klubbmässigt begränsade.
Burpool: Föreligger flera utställningar samma datum ska den klubb som först insänt undertecknat avtal få
rätten till burpoolen eller så stor del av burpoolen som erfordras.

1.3

Avgift för att arrangera utställning

Vid ansökan om tillstånd att få arrangera en nationell eller en internationell utställning ska avgiften, vars summa
fastställs av Generalförsamlingen, inbetalas i Euro. Om en tvådagarsutställning indelas efter kategorier under två
dagar, erläggs avgift för en utställning.
Aktuell avgift återfinns i bilaga I till General rules.
Nationellt tillägg

Ansökan anses giltig först när bokningsavgiften har betalats in.
Nationell information: SVERAK kontrollerar utställningsdatumet innan ansökan vidarebefordras till FIFe för
godkännande. Bokningsavgiften är för närvarande 1.700 SEK/certifikat.

1.4

Avstånd mellan utställningar

a. Om flera utställningar (nationella eller internationella) planeras samma datum, måste vägavståndet vara minst
400 km mellan de olika utställningsorterna. Den först ansökta utställningen har företräde.
Endast utställningar med fastställt datum och ort är skyddade av 400 km-regeln. De utställningar som vid
bokning inte har ort angiven, godkänns inte om slutgiltig ort är närmare än 400 km från en redan beviljad
utställning.
Kattutställningar kan få arrangeras samma datum, även om avståndet mellan utställningsorterna är mindre än
400 km, under förutsättning att respektive FIFe-medlem ger sitt tillstånd. Skriftlig överenskommelse mellan
berörda klubbar ska skickas till FIFes sekretariat minst två månader före utställningen.
Nationellt tillägg

För att utställningar ska få avhållas inom Sverige helgerna efter varandra, ska vägkartans avstånd vara minst
100 km mellan utställningsorterna. Den först bokade utställningen har företräde.

b. Undantag görs för Norge, Sverige och Storbritannien.
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1.5

Vildkatter, munchkin och scottish fold

Det är förbjudet att på kattuställning ställa ut

vildkatter



katter som lider av (pseudo-)achondroplasia (t.ex munchkin) eller osteokondrodysplasi (t.ex. scottish fold)
eller som har sådan katt i sin bakgrund





nya raser som är resultat av parning mellan
tamkatt (felis catus) och vildkatt eller
tamkatt (felis catus) och vildkattshybrid (F1-F4).

1.6

Internationell utställning

För att få tillstånd att arrangera en internationell utställning och dela ut CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB,
CAGPIB, CACS och CAPS, måste utställningsarrangören uppfylla de krav som de nuvarande reglerna ställer.

1.7

FIFe-kokard

En FIFe-kokard ska utdelas vid varje internationell utställning.

1.8

Villkor för internationell utställning

En utställning som kallas ”internationella” måste uppfylla följande villkor:
a. Att en eller flera internationella domare är närvarande och att minst en av dem kommer från ett annat land.
b. Att veterinär besiktigar de deltagande katterna vid incheckningen till utställningen samt är nåbar under hela
utställningen. Vid en tvåcertifikatsutställning, när utställningarna arrangeras under två på varandra följande
dagar, avgör utställningsarrangören om de katter som tävlar båda dagarna endast behöver veterinärbesiktigas
första utställningsdagen.
Nationellt tillägg

Om en utställares katt stoppas i veterinärincheckningen ska dennes klubb tillskrivas med besked om att
utställaren har blivit stoppad och varför.
En utställningsveterinärs beslut att en katt ska avvisas kan inte överklagas hos en annan veterinär.

c. Att katterna har vaccinerats av veterinär i enlighet med varje lands veterinära bestämmelser mot kattpest och
kattsnuva samt har erhållit erforderliga revaccinationer minst 15 dagar före utställningen.
Vaccinationens giltighetstid anges av veterinären i djurpass eller på vaccinationsintyg.
Vaccination mot rabies gäller enligt nationell lagstiftning.
Nationellt tillägg

En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer eller andra veterinärmedicinska
ingrepp. Vid veterinärmedicinska ingrepp gäller karens för utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar
längre karenstid. För chipmärkning och blodprovstagning är karensperioden fem dagar.
Nationellt förtydligande: Som veterinärmedicinskt ingrepp avses här behandling som bryter hudbarriären
(vaccinering, chipmärkning, operation och dylikt) eller slemhinnebarriären (tandsten eller annat som får det att
blöda). Karensperioden har tillkommit på grund av den stress ingreppet innebär för immunförsvaret.

d. Det är önskvärt att domare, elever och assistenter är vaccinerade mot stelkramp i enlighet med medicinska
bestämmelser.
e. Antalet katalogförda katter som tävlar måste vara minst 150 och av dessa måste minst 80% vara
stambokförda. Om det erforderliga antalet ej har uppnåtts fjorton dagar före utställningen, förklaras
utställningen som ”nationell” med ett minimiantal om 80 katter.
f. I länder med ”utvecklingsområden” eller i undantagsfall kan medlemmar begära tillstånd av FIFe att arrangera
internationella utställningar med färre än 150 katter men ett miminiantal om 100 katter. När FIFes styrelse
gjort noggrann utvärdering av angivna skäl kan skriftligt tillstånd erhållas.
g. Minimiantalet katter för Asien, Bulgarien, Cypern Grekland, Island, Latinamerika, Storbritannien samt för de
medlemmar som står under mentorskap (patronage) är reducerat till 100. Av dessa katter måste minst 80%
vara stambokförda, anmälda till utställning och katalogförda.
För Bulgarien, Cypern, Grekland och Storbritannien gäller reducerat antal katter i enlighet med ”Tabell med
undantag till utställningsreglerna”.
h. Officiella dokument, utställningsinbjudningar, utställningskataloger, bedömningssedlar och diplom – som bär
FIFes logotype – ska skrivas med det latinska alfabetet och vid behov, kompletteras med det nationella
alfabetet.
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Villkor för nationell utställning

Följande paragrafer under punkt 1, gäller även vid arrangerandet av nationell utställning:

1.1, 1.2, 1.3 , 1.4 och 1.5

1.6 efter:

att ha ersatt ’internationell’ mot ’nationell’

borttag av CACIB, CAPIB, CAGCIP, CAGPIB, CACS och CAPS

1.8 efter:

att ha ersatt texten under f. med: antalet katalogförda katter som tävlar måste vara minst 80 och av
dessa måste minst 80 % vara registrerade i LO- eller RIEX-stamboken

borttag av text under 1.8 g.

1.10 Utställningsarrangörens ansvar
Utställningsarrangör måste:
a. bjuda in godkända domare (se punkt 6.1)
b. tillse att domare och övriga utställningsfunktionärer är försäkrade.
Klubbar som inte kan försäkra utländska domare, elever och assistenter som tjänstgör på utställningen, ska i
förväg informera om detta, så att de ges möjlighet att försäkra sig i hemlandet.
Nationellt tillägg

Genom SVERAKs försorg är SVERAK-anslutna funktionärer som tjänstgör på utställning försäkrade mot
olycksfall.

c. publicera en inbjudan som anger:

utställningsdatum

ort och utställningshallens adress

sista anmälningsdag

anmälningsavgiftens storlek

domarnas namn samt vilka kategorier de är behörig att döma

en förteckning över hotell som tillåter katter så att utställarna själva kan göra sina bokningar

krav för tillträde beträffande katternas hälsa samt gällande gränsbestämmelser

utställningens öppettider

kontonummer (bank eller annat) till vilket anmälningsavgiften ska inbetalas.
Nationellt tillägg

I inbjudan anges såväl första som sista inbetalningsdatum. Första inbetalningsdatum ska vara tidigast tre
månader före första utställningsdatum.
Om en utställning är begränsad till ett visst antal katter ska det stå i inbjudan.
Katter tillåts ej att vistas i utställningslokalen över natten. Alla svenska internationella och nationella
utställningar bör kungöras kortfattat och i god tid före första inbetalningsdatum i förbundets tidning.
SVERAK-ansluten klubb tillåts att kostnadsfritt annonsera med sin utställningsinbjudan i halvsidesformat i
förbundstidningen.
Nationellt förtydligande: Inbjudan till utställning ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tre månader före
första utställningsdagen. Klubbarna uppmanas att ta med information beträffande kokarder på inbjudan.

d. för en tid av minst tre år, bevara följande dokument:

kopior av alla bedömningssedlar

kopior av panellistor över katter som nominerats till Best in Show

domarnas nomineringslistor i original

utställningskatalog

resultatlista, även över ej närvarande (absent) katter.
e. överlämna nödvändiga dokument till domaren innan bedömningen startar samt även en lista över ej
närvarande (absent) katter så snart som möjligt.
f. se till att det i domarringen (i närheten av domarbordet) finns burar tillgängliga med plats för minst fyra
katter.
g. förse domarburarna med mellanväggar.
h. senast 14 dagar före utställningen sända de domare, som ska döma på utställningen, uppgift om hotellets
namn och adress. Domarna ska också informeras om hur transport till hotellet ska ske.
i. flyttad till 6.7.2

1.11 Kokarder och band
Borttagen
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1.12 Betalning av anmälningsavgift
a. Möjlighet finns att till berörd FIFe-medlem sända betalningskvittens av anmälningsavgift (eurocheck,
postcheck, kontanter etc.). Ansvarig FIFe-medlem vidarebefordrar anmälningsblankett tillsammans med
anmälningsavgiften till utställningsarrangören.
b. eller, som alternativ, sammanställer den nationella FIFe-medlemmen en förteckning över samtliga
anmälningsavgifter och vidarebefordrar den totala summan till berörd utställningsarrangör senast åtta dagar
efter utställningen.
Nationellt tillägg

Anmälan och utställningsavgift insänds till arrangerande klubb genom utställarens försorg enligt anvisningarna
i inbjudan.

1.13 Att ställa ut utomlands
Utställare som önskar deltaga på utställningar utomlands, ska skicka in sina anmälningar den egna nationella
FIFe-medlemmen för att få katternas kvalifikationer och födelsedatum kontrollerade.
En därtill utsedd person attesterar därefter anmälningsblanketten eller bekräftar via e-post, innan den sänds till
den arrangerande klubben. Anmälningsblanketter som sänds direkt, utan att blivit godkända av den egna FIFemedlemmen godkänns ej.
Nationellt tillägg

Anmälan om deltagande vid utställning utomlands ska göras på särskild anmälningsblankett via sekreteraren i
egen klubb.
Nationellt förtydligande: Genom nordiskt samarbete och överenskommelse gäller: anmälningar till utställningar
arrangerade av NRR, SRK eller FD skickar utställningssekreteraren direkt till arrangerande klubb. Anmälningar
till utställningar utanför det nordiska samarbetet skickar utställningssekreteraren till SVERAKs kansli för
vidarebefordran till arrangerande klubb.

1.14 Katalogen
FIFes samt FIFe-medlemmens logotyp ska publiceras på utställningskatalogens framsida.
Katalogen ska innehålla följande uppgifter för varje utställd katt:

katalognummer

namn och utställningstitel/titlar

ras- och färgbeteckning (EMS-kod)

gruppnummer (endast för raser som är gruppindelade)

födelsedatum

kön

utställningsklass

namn och färgnummer på utställd katts föräldrar (gäller ej huskatter)

uppfödarens namn (gäller ej huskatter)

utställarens namn
Katalogen ska innehålla en förteckning över samtliga utställare samt landskod för utländska utställare.

För utställningar där katter kan erhålla certifikat under flera dagar tillåts en gemensam katalog, förutsatt att det
tydligt framgår vilken dag respektive katt tävlar.
Nationellt tillägg

Utställningskatalogen måste innehålla de utställda katternas registreringsnummer.

1.15 Katalogförda katter
a. Alla katalogförda katter förbinds med en anmälningsavgift, även om deras deltagande blir förhindrat. Om
utställare, på grund av oförutsedda händelser före sista anmälningsdagen (poststämplingsdatum avgör), ej
kan närvara är denne skyldig att skriftligen meddela arrangören.
Nationellt tillägg

Efter sista anmälningsdag återbetalas anmälningsavgift om intyg, anvisat av SVERAK, som visar att anmäld
katt har skada/sjukdom/smittsam sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom under utställningstillfället.
Intyget ska vara utfärdat av behandlande veterinär senast tre dagar efter första utställningsdagen.
Om intyget uppger smittsam sjukdom eller misstanke om detsamma, ska anmälningsavgift betalas tillbaka för
samtliga katter med samma ägare.
Återbetalning sker endast om utställare anmält förhinder till arrangerande klubb före utställningen.
För katt som uppges ha avlidit ska anmälningsavgift återbetalas. Intyget ska vara den arrangerande klubben
tillhanda senast 14 dagar efter aktuell utställning.
Då arrangör byter dag eller ort mot vad inbjudan säger har utställaren rätt att få anmälningsavgiften
återbetalad.
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b. Endast katter som står upptagna i katalogen får tävla.
Nationellt tillägg

Sällskapskatt behöver ej vara katalogförd. Det står klubben fritt att avgiftsbelägga sällskapskatt.
Samma regler för tillträde till utställning gäller som för utställningskatter.

c. Det är inte tillåtet att lämna utställningen med utställd katt innan utställningen är slut utan särskilt tillstånd
från arrangören.

1.16 Katalogens översändande till FIFes sekretariat
Utställningskatalog och resultatlista ska, under en period av tre år från utställningsdatum, finnas tillgängligt i
händelse av att FIFes sekretariat efterfrågar detta. Resultatlistan ska innehålla samtliga resultat inklusive BIV,
NOM, BIS och ej närvarande (absent) katter.

1.17 Utställningsarrangerande klubbs ansvar mot utställare och besökare
Det är utställningsarrangerande klubbs ansvar att:
a. skicka utställarbekräftelse till utställarna.
Utställarbekräftelsen, som skickas från utställningsarrangören till utställaren, ska innehålla namnen på minst
80 % av de domare som ska döma.
Utställarbekräftelse till utländska utställare ska sändas minst två veckor före utställningen.
Undantag: oförutsedda händelser, olyckor, sjukdom etc.
Nationellt tillägg

Bekräftelse ska vara utställare tillhanda senast 14 dagar före utställningen.
Skulle det, på grund av oförutsedda anledningar, bli aktuellt med byte av domare efter det att angivandet om
vilka klasser respektive domare ska döma, ges berörd utställare rätten att dra sin katt ur klassen ifråga innan
bedömningarna börjar, samt rätt att återfå inbetald utställningsavgift.
Nationellt förtydligande: Utställningsarrangör avgör själv på vilket sätt utställningsbekräftelse sänds och
informerar om detta tydligt i utställningsinbjudan.

b. fastställa anmälningsavgiftens storlek för varje utställning
c. kontrollera de nödvändiga arrangemangen kring säkerheten på utställningen.
Det bör särskilt påpekas att:

det är förbjudet att placera burar på varandra

burarna måste vara tillräckligt stora (minst 50 x 50 x 50 cm per katt), för att garantera de utställda
katternas bekvämlighet

det får endast vara en katt per enkelbur, maximalt tre katter per dubbelbur. Undantag görs för kullar

det måste vara minst 1.25 m fri gångbredd mellan burraderna för besökarna.
Nationellt tillägg

Gångarna mellan burraderna ska vara minst två meter breda i de fall då utställare, besökare och assistenter
delar utrymme.

d. inom 40 dagar efter utställningen sända katalog och resultatlista till de nationella förbund eller klubbar, vars
medlemmar deltog på utställningen.
Nationellt tillägg

Ett exemplar av katalog och resultatlista som anger utställningsdatum ska kostnadsfritt skickas/överlämnas till
vardera:

SVERAK

uträknare av Årets Katt

domare, elever och assistenter som tjänstgjort under utställningen

de SVERAK-anslutna klubbar vilka har utställare och som skriftligen begärt resultat, ska erhålla minst ett
utdrag ur katalog och resultatlista över klubbens utställda katter.
Kopior på utställningens bedömningssedlar ska insändas till SVERAK senast trettio dagar efter utställningen.
Nationell information: Samtliga utställningsrelaterade avgifter faktureras av SVERAK.

e. göra klassindelning med avseende på ålder;

vid en 1-dagsutställning; utställningsdagen är avgörande

vid en kategoriutställning; utställningsdagen då berörd kategori bedöms är avgörande

vid annan typ av utställning som avhålls under fler än en dag; första utställningsdagen är avgörande.
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2. World Show - Världsutställning
Varje år avhålls och arrangeras FIFes Världsutställning i enlighet med följande regler:

2.1

Ansökan om Världsutställning

Nationell FIFe-medlem som är intresserad av att arrangera utställningen sänder ansökan till FIFes styrelse. FIFes
styrelse avgör var utställningen ska avhållas. Så länge det finns tillgång till olika ansökningar, ska arrangemanget
Världsutställning inte tilldelas samma nationella FIFe-medlem en andra gång.

2.2

Datum för Världsutställning

Världsutställningen ska alltid avhållas sista helgen i oktober och ska markeras tydligt i FIFes officiella
utställningskalender.

2.3

Kvalificering till Världsutställning

Endast katter av fullt godkända raser samt huskatter, som ägs av enskilda FIFe-medlemmar, kan kvalificera sig
och tillåts tävla på Världsutställning.
Deltagande på Världsutställng är endast möjligt för katter som har:
1. uppnått följande kvalificering de senaste 13 månaderna före utställningen:
a) Ungdjur 3-6 månader (klass 12):
o Bäst i Variant eller
o nominering till Best in Show eller
o 3 x Ex1
Tillägg för klass 12 (3-6 månader):
Kattungar 3-6 månader kan deltaga i klass 12 på Världsutställningen, om de har erhållit minst
1 x Ex1. Detta gäller endast i klass 12.
b) Junior 6-10 månader (klass 11):
o Bäst i Variant eller
o nominering till Best in Show eller
o 3 x Ex1.
c) Vuxna (klass 1-10):
o Bäst i Variant eller
o nominering till Best in Show eller
o varje vuxen katt som har klarat kvalificering i klasserna ungdjur/junior de senaste
13 månaderna före Världsutställningen.
d) Huskatter (klass 14):
o nominering till Best in Show Huskatt
2. erhållit en av följande titlar

internationell champion, internationell premier eller högre.

Huskatter med titeln Distinguished Show Merit (DSM).
Kvalificering till Världsutställning kontrolleras och konfirmeras av det förbund eller den klubb där utställaren är
medlem.

2.4

World Winner-titeln

Varje katt som blir Best in Show erhåller titeln World Winner med tillägg av det år utställningen ägde rum.
Titeln införs i stambok enligt samma rutiner som för övriga FIFe-titlar (se 4.1.1).

2.5

Restriktioner för utställningar samma datum som Världsutställningen

Ingen annan utställning är tillåten i Europa samma helg som FIFes Världsutställning äger rum. Denna regel gäller
ej för Norge, Sverige, Storbritannien och Island.
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Scandinavian Winner Show

Skandinavien (Norge och Sverige) kan en gång per år arrangera utställning i enlighet med de regler som gäller för
FIFes Världsutställning:
1. med undantag av 2.2 och 2.3.2.b
2. när 2.3.1.a ersätts av:

Ungdjur 3-6 månader (klass 12)

Bäst i variant eller

nominering till Best in Show eller

1 x Ex1
3. när 2.4 ersätts av:
Samtliga katter som blir Best in Show erhåller titeln Scandinavian Winner (SW).
Titeln införs i stambok enligt samma rutiner som för övriga FIFe-titlar (se 4.1.1).

2.7

Domares deltagande vid BIS-panel

FIFe-medlem som arrangerar utställning enligt detta avsnitt (SVERAKs notering: avser avsnitt 2) ska tillse att:
 samtliga domare som dömt en kategori ska deltaga vid Best in Show-panelen för denna kategori
 en skiljedomare (se 4.9.5) ska finnas tillgänglig och vara informerad om deltagande vid Best in Showpanelen för denna kategori, för att undvika att beslut sker genom lottning.
Undantag: Omständigheter utom kontroll (SVERAKs notering: force majeur).
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3. Tillträde till utställningar
3.1

Registrering i LO- eller RIEX-registret

För att få delta vid utställning måste katterna vara registrerade antingen i LO- eller RIEX-registret hos en FIFemedlem med undantag av

huskatter

noviser

katter med ägare enligt 8.2.2.
Om nedanstående katter ännu inte blivit registrerade i LO- eller RIEX-stamboken, måste de vara under
registrering:

ungdjur (3-6 månader)

katt överförd från annat förbund.
Nationellt tillägg

Huskatt ska ha av SVERAK utfärdat huskattbevis.

3.2

Microchipmärkning

Det rekommenderasatt att microchip, om möjligt, används som identifikation av utställnings- och avelskatter.
Nationellt tillägg

Samtliga utställningskatter äldre än 10 månader ska vara ID-märkta.
Vid kontroll av ID-märkning är minimikravet stickprov.
Kattens dokument (stamtavlans omslag, vaccineringskort etc.) ska vara märkt med kattens ID-nummer på ett
permanent sätt.

3.3

Minimiålder

En katt ska ha uppnått minst tre månaders ålder under utställningen.
Denna regel gäller för internationella och nationella utställningar, seminarier, ras- och propagandautställningar.
Nationellt tillägg

Åldern för huskatt bör vara lägst uppskattningsvis sex månader.

3.4

Tillträde till utställning

Katternas klospetsar ska vara klippta innan ankomst till utställningslokalen.

Tillträde till utställning är tillåten för:


öronmärkta katter.

Tillträde till utställning är ej tillåten för:


digivande honkatter

Nationellt förtydligande: Honkatt som har kattungar som inte är tolv veckor gamla betraktas som digivande


parade/dräktiga honkatter

Nationellt förtydligande: Har honkatten löpt nyligen och varit tillsammans med fertil hane under tiden utgås
det från att hon är parad/dräktig


katter vars klor avlägsnats (declawed)

Nationellt förtydligande: Detta gäller oavsett vilket skäl det finns till att klon/klorna är borttagna.

döva katter

katter med kuperad svans

katter med kuperade öron.

okastrerade huskatter äldre än 10 månader
Nationellt tillägg

Intyg om kastrering ska kunna uppvisas vid veterinärincheckningen.

3.5

Vita katter

Vita katter måste ha veterinärintyg, som intygar att de inte är döva.

Nationellt förtydligande: Som hörselintyg anses ett besiktningsintyg, utfärdat av veterinär, som anger att
katten är hörande; endast exempelvis "öron u.a" är ej tillräckligt. Eftersom det är viktigt att det framgår vilken
katt det är, samt att den är hörande, är det lämpligast att intyget införs på avsedd plats på stamtavlans
omslag.
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Tävlande enligt fenotyp

En katt tävlar efter den färg som den uppvisar (fenotyp).
Om denna skiljer sig från dess kända genotyp måste både kattens genotyp och fenotyp vara inskrivna i
stamtavlan. Fenotypen ska anges med EMS-kod och vara skriven inom parentes.

3.7

Låsta burar

Det är förbjudet – och bestraffas med uteslutning från tävlan - att låsa bur med hänglås och/eller att låta katterna
byta burar innan bedömningarna är avslutade.

3.8

Sympton på sjukdom under utställning

Om tjänstgörande veterinär under utställningens gång upptäcker en katt som visar symptom på sjukdom, måste
katten tillsammans med utställarens övriga katter, omedelbart avlägsnas från utställningshallen.
Nationellt tillägg

Katt, som är sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom, får inte anmälas
till utställning.
Som sjukdom betraktas också öronskabb. Vid tveksamma fall ska veterinärintyg medföras och uppvisas för
tjänstgörande veterinär vid veterinärbesiktningen.

3.9

Fel som medför diskvalificering

Flyttad till tabell över fel, se bilaga.

3.10 Generella fel inom alla raser
Flyttad till tabell över fel, se bilaga.
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4. Utställningstitlar och certifikat
4.1

Utställningstitlar och certifikat

4.1.1 Utställningstitlar och dess förkortningar
UTSTÄLLNINGSTITEL

FÖRKORTNING

PARAG

UTFÄRDAS

NOTERING

Dessa titlar placeras framför kattens
fullständiga namn

RAF

Champion

CH

4.2

Premier

PR

4.2

Internationell Champion

IC

4.3

Internationell Premier

IP

4.3

Grand Internationell Champion

GIC

4.4

Grand Internationell Premier

GIP

4.4

Europa Champion

EC

t.o.m 081231

Europa Champion

EC

t.o.m 081231

FIFe American Champion

FAC

t.o.m 081231

FIFe American Premier

FAP

t.o.m 081231

Supreme Champion

SC

4.5

fr.o.m 090101

Supreme Premier

SP

4.5

fr.o.m 090101

National Winner

NW

4.17

fr.o.m 110101

Scandinavian Winner

SW

2.6

World Winner

WW

2.4

Dessa titlar placeras före kattens
fullständiga namn och före kattens
eventuella Champion/Premier-titel.
Denna titel samt tillägg av årtalet
placeras före kattens fullständiga
namn och före kattens eventuella

Champion/Premier-titel.

Junior Winner

JW

4.15

Distinguished Merit

DM

4.13

Distinguished Show Merit

DSM

4.14

Distinguished Variety Merit

DVM

4.16

Dessa titlar placeras efter
kattens fullständiga namn

För preliminärt godkända raser föregås titlarna Champion, Premier, Internationell Champion och Internationell
Premier av beteckningen ”P” vilket anger att det är en preliminär titel (t.ex PCH, PPR, PIC, PIP).

Samtliga FIFe-titlar är:
 endast tillgängliga för FIFe-registrerad katt, ägd av enskild medlem i ett nationellt FIFe-förbund
 visas endast genom förkortning, med undantag av WW-titeln.

4.1.2 Certifikat och dess förkortningar
Certifikat

Förkortning

Certificat d’Aptitude au Championat

CAC

Certificat d’Aptitude au Premium

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

CAGCIP

Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté

CAGPIB

Certificat d’Aptitude au Championat Suprême

CACS

Certificat d’Aptitude au Premium Suprême

CAPS
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Erhållande av titeln Champion eller Premier

Under förutsättning att katten uppnått lägst minimipoäng (se 6.9):

tilldelas CAC i klassen ”Öppen”.

tilldelas CAP i klassen ”Kastrat”.
För att uppnå titeln Champion eller Premier, måste katten ha tilldelats:

tre CAC eller CAP

av tre olika domare

vid tre nationella eller internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.

4.3

Erhållande av titeln Internationell Champion eller Internationell Premier

Under förutsättning att katten uppnått lägst minimipoäng (se 6.9):

tilldelas CACIB i klassen ”Champion”.

tilldelas CAPIB i klassen ”Premier”.
För att uppnå titeln Internationell Champion eller Internationell Premier, måste katten ha tilldelats:

tre CACIB eller CAPIB

av tre olika domare

i två olika länder

vid tre internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Maximalt två CACIB eller CAPIB får förvärvas i samma land.
Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.

4.4

Erhållande av titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier

Under förutsättning att katten uppnått lägst minimipoäng (se 6.9):

tilldelas CAGCIB i klassen ”Internationell Champion”.

tilldelas CAGPIB i klassen ”Internationell Premier”.
För att uppnå titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier, måste katten ha tilldelats:

sex CAGCIB eller CAGPIB

av minst tre olika domare

i tre olika länder

vid sex internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Maximalt fyra CAGCIB eller CAGPIB får förvärvas i samma land.
Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.
eller
För att uppnå titeln Grand Internationell Champion eller Grand Internationell Premier, måste katten ha tilldelats:

åtta CAGCIB eller CAGPIB

av minst fyra olika domare

i två olika länder

vid åtta internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Maximalt sju CAGCIP eller CAGPIB får förvärvas i samma land.
Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.
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4.5

Erhållande av titeln Supreme Champion eller Supreme Premier

Under förutsättning att katten uppnått lägst minimipoäng (se 6.9):

tilldelas CACS i klassen ”Grand Internationell Champion”.

tilldelas CAPS i klassen ”Grand Internationell Premier”.
För att uppnå titeln Supreme Champion eller Supreme Premier måste katten ha tilldelats

nio CACS eller CAPS

av minst tre olika domare

i tre olika länder

vid nio internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Maximalt sju CACS eller CAPS får förvärvas i samma land.
Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.
eller
För att uppnå titeln Supreme Champion eller Supreme Premier måste katten ha tilldelats:

elva CACS eller CAPS

av minst sex olika domare

i två olika länder

vid elva internationella utställningar, hållna under FIFes beskydd.
Maximalt tio CACS eller CAPS får förvärvas i samma land.
Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.

4.6

Godkännande av titlar

De certifikat som är kvalificerande för titlarna Champion, Premier, Internationell Champion, Internationell Premier,
Grand Internationell Champion, Grand Internationell Premier, Supreme Champion och Supreme Premier, blir
giltiga först efter godkännande av det nationella förbund eller den nationella klubb som utställaren tillhör.
För att uppnå en titel måste kattens ägare, inom en månad efter utställningen, underrätta det nationella
sekretariatet genom att insända kopia av det sista erhållna certifikatet som är nödvändigt för titeln.
Certifikat och titlar som inte erhållits i enlighet med FIFes regler erkänns inte.
Nationellt tillägg

För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna certifikat (kopior på bedömningssedlar)
uppvisas för utställningssekretariatet.
Nationell information: Utställningssekretariat räknas som nationellt sekretariat.

4.7

Uppflyttning till högre klass

Så snart en utställd katt erhållit samtliga certifikat som är nödvändiga för titeln ska katten ovillkorligen ställas ut i
närmast högre klass i enlighet med 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 och 4.6.
Om katten redan har erhållit maximalt antal certifikat som är nödvändigt för titeln i ett land, får den inte tävla mer
i klassen ifråga i detta land. Så länge den inte uppfyller kraven för att flyttas till högre klass, får katten endast
delta ”utom tävlan”.
Nationellt tillägg

Klassändring/möjlighet att uppnå titel:

Ägare till katt som anmälts till utställning, men vars katt efter anmälningstillfället fram till tiden för utställningen har bytt klass
ska snarast möjligt, dock senast innan domarna börjar sina grundbedömningar för dagen, anmäla detta till arrangerande
klubb. Utställaren ska påminnas om detta på bekräftelsen.

Kopior på bedömningssedlar som bekräftar att titel uppnåtts alternativt att titel kan uppnås, ska uppvisas för
utställningsarrangören. Utställaren ska påminnas om detta på bekräftelsen. Någon straffavgift vid brott mot
denna regel ska inte tas ut.

4.8

Bäst i Variant (BIV) = 95 poäng

a. Bäst i Variant utses av domaren bland samtliga katter i en variant, oberoende av ålder eller kön, förutsatt att
det finns minst tre tävlande inom denna variant.
b. I det fall det är ett stort antal tävlande, kan maximalt tre olika BIV utdelas (ungdjur 3-6 månader, junior
6-10 månader och vuxna) i enlighet med ovanstående regel. Minimiantal - se bilaga.
c. Kastrater, som är minst 10 månader gamla, tävlar separat mot varandra för Bäst i Variant Kastrat.
d. För att uppnå resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng.
e. Domare har rätt att inte dela ut Bäst i Variant om utställd katt inte uppnår tillräcklig nivå, dock kan resultatet
Bäst i Variant inte förvägras om en katt har uppnått de nödvändiga 95 poängen i sin klass.
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Nominering till Best in Show (NOM) och Best in Show (BIS)

4.9.1 Nominering till Best in Show (NOM)
Varje domare får nominera en katt, i varje kategori som domaren dömer, som:

vuxen hane

vuxen hona

vuxen kastrat hane

vuxen kastrat hona

junior 6-10 månader (ej könsdelning)

ungdjur 3-6 månader (ej könsdelning)
Huskatter får nomineras, oberoende av ålder, som:

hane korthår

hona korthår

hane långhår

hona långhår
Nationellt tillägg

Det ska nomineras bästa huskatt inom respektive hårlag och kön.

4.9.2 Villkor för nominering till Best in Show
Utställd katt måste tillhöra en godkänd färg av en fullt godkänd ras (gäller ej huskatter).
Utställd katt måste ha uppnått minst 97 poäng.
Nominering till Best in Show kan inte förvägras katt som uppnått de nödvändiga 97 poängen i sin klass.
Förutsatt att utställd katt uppnått minst 97 poäng, kan domaren nominera:

en vuxen katt till Best in Show vuxen även om den har blivit slagen som Bäst i Variant av en junior eller
ett ungdjur eller av en annan vuxen av motsatt kön i samma variant.

en kastrat till Best in Show kastrat även om den har blivit slagen som Bäst i Variant av en annan kastrat
av motsatt kön i samma variant.

en junior till Best in Show junior även om den har blivit slagen som Bäst i Variant av en vuxen eller ett
ungdjur i samma variant.

ett ungdjur till Best in Show ungdjur även om den har blivit slagen som Bäst i Variant av en vuxen eller en
junior i samma variant.
När en domare har dömt färdigt och nominering har skett för en eller flera kategorier, är det inte tillåtet för denna
domare att döma andra katter inom samma kategori, med undantag för katter av icke godkänd färg eller katter
som tillhör preliminärt godkända raser eller icke godkända raser.
Stadiedomare får nominera sina bästa kandidater.

4.9.3 Best in Show (BIS)
Best in Show kan utses på något av följande sätt:

Total:
Kategori I, II, III och IV tillsammans

Enskild:
Kategori I, II, III och IV
När Best in Show är total, ska domarpanelen bestå av minst en internationell allround domare; när Best in Show
är enskild, kan internationella domare inom respektive kategori inkallas. Varje kategori kan ha BIS-titlar för:

vuxen hane

vuxen hona

vuxen kastrat hane

vuxen kastrat hona

junior 6-10 månader (ej könsdelning)

ungdjur 3-6 månader (ej könsdelning)
Om utställningsarrangör så beslutar kan:

Best in Show vuxen hane och Best in Show vuxen hona tävla tillsammans för Best in Show vuxen mot
Best Opposite Sex (Bäst i motsatt kön) vuxen (BOS)

Best in Show kastrat hane och Best in Show kastrat hona tävla tillsammans för Best in Show kastrat mot
Best Opposite sex (Bäst i motsatt kön) kastrat (BOS)
Huskatter kan ha maximalt två BIS-titlar;

Best in Show huskatt korthår och Best in Show huskatt långhår, eller

Best in Show huskatt hane och Best in Show huskatt hona, eller

Best in Show huskatt
Nationellt tillägg

I panel utses en BIS bland de korthåriga och en BIS bland de långhåriga huskatterna.

VID OKLARHETER I FIFE-REGLERNA GÄLLER DEN ENGELSKA ORIGINALTEXTEN

SIDAN 15

FIFES OCH SVERAKS REGLER FÖR UTSTÄLLNING

2012 – VERSION 1

Nationellt förtydligande: SVERAK ger ej möjligheten till klubbarna att arrangera ”ras-BIS” på internationella
utställningar.

4.9.4 Ras Best in Show
En utställningsarrangörer kan anordna en separat Best in Show tävling för en ras (”Ras BIS”), på följande villkor:
1. Minst 50 katter av valfri ras (definierat med EMS kod) inom kategori II eller III deltar i tävlingen.
2. Antalet katter tävlande i de andra raserna inom kategorin måste också vara minst 50 totalt
3. Raser som tävlar om ”Ras BIS” deltar inte i BIS inom kategorin.
4. Best in Show titlar, ”Ras BIS”, har fullt värde kvalifikationsmässigt gentemot FIFe titlarna DSM och JW.
5. ”Ras BIS” begränsas till en per dag, oberoende av kategori.
6. 50 katter är minimum antal, FIFe medlemmar kan öka minimum antalet för ”Ras BIS” hos sina utställningar eller
länder till ett större antal.
7. Det är inget absolut krav och kan inte förväntas att arrangera ”Ras BIS”; beslutet att arrangera eller inte ligger
hos utställningsarrangören eller FIFe medlemmen.
8. Om ”Ras BIS” arrangeras måste detta offentliggöras senast två veckor före utställningsdatum.
9. ”Ras BIS” kan noteras som kommentar på den officiella FIFe utställningslistan på FIFes hemsida med formatet
dd/mm/åååå Breed BIS: XXX, där XXX är EMS koden för relevant ras. Undantag görs för en-dags utställningar,
där även datum måste anges, exempelvis 01/01/2012 Breed BIS:BRI.
10. ”Ras BIS” arrangeras inte vid utställningar beskrivna i kapitel 2.

4.9.5 Best in Show vid en en-rasutställning
Vid en en-rasutställning (där utställningsarrangör beslutar att en syskonras tillåts deltaga) får varje domare
nominera åtta katter:

vuxen hane

vuxen hona

vuxen kastrat hane

vuxen kastrat hona

junior 6-10 månader hane

junior 6-10 månader hona

ungdjur 3-6 månader hane

ungdjur 3-6 månader hona
En en-rasutställning kan ha följande åtta BIS-titlar:

vuxen hane

vuxen hona

vuxen kastrat hane

vuxen kastrat hona

junior 6-10 månader hane

junior 6-10 månader hona

ungdjur 3-6 månader hane

ungdjur 3-6 månader hona
Notering: denna paragraf gäller endast för Best in Show i fallet för en ”en-ras uställning” och bör inte förväxlas
eller kombineras med ”Ras BIS” beskrivet i paragraf 4.9.4

4.9.6 Villkor för Best in Show
Utställningsarrangören ska tillhandahålla listor, innehållande uppgifter om de nominerade katternas
katalognummer, kön, födelsedatum (eller ålder) och EMS-kod, till varje domare i Best in Show-panelen.
Stadiedomare och domarelev måste närvara i panelen.
Katterna ska presenteras

av assistenter

med katalognummer och EMS-kod.
Katterna blir granskade och hanterade av varje domare i panelen, denna granskning sker inför publik.

4.9.7 Röstning under Best in Show
Röstning under Best in Show ska vara öppen och antalet röster som varje nominerad katt erhåller måste visas upp
av domarna eller meddelas av utställningsarrangören.
En domare får inte avstå från att rösta i Best in Show.
>>
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Domarelevs lagda röst räknas inte med vid slutomröstning.
Detta gäller även röst lagd av stadiedomare, såvida denne inte redan är internationell domare inom annan
kategori; efter godkännande av övervakande domare får denna röst full giltighet.
Den katt som erhåller flest antal röster utses till Best in Show.
I det fall röstetalet blir lika ska ett beslut fattas enligt följande:
1. De domare som inte röstade på de katter som fått flest antal röster ska rösta igen, denna gång endast på de
katter som erhållit flest antal röster.
2. Om alla domare i panelen röstat på katter som erhållit flest antal röster måste skiljedomare kallas in.
Skiljedomare är en domare som dömer på utställningen och har behörighet på aktuell kategori men som inte
dömt den berörda kategorin under utställningen.Om en skiljedomare inte finns tillgänglig sker beslut genom
lottning.

4.10 BIV, NOM och BIS i resultatlistan
Resultaten Bäst i Variant (BIV), nominerad till Best In Show (NOM) och Best in Show (BIS) måste anges i
resultatlistan.
Nationellt tillägg

Följande förkortning ska användas på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar: BOB = Best of
the Best

4.11 Kastraters deltagande i BIV och BIS
Borttagen – se 4.8 och 4.9.

4.12 Titeln World Winner
Borttagen – se 2.4.

4.13 Distinguished Merit (DM)
Borttagen - se FIFes regler för uppfödning och stambokföring 5.2.2.

4.14 Distinguished Show Merit (DSM)
Denna titel gäller endast för internationella utställningar för alla vuxna katter av fullt godkänd ras och huskatter.
För att uppnå titeln måste katten vinna Best In Show (BIS) eller Best in Show Opposite Sex (BOS) minst 10
gånger i klasserna 1-10 eller i klass 14..
Den kortast möjliga kvalificeringsperioden är två år och en dag mellan den första Best In Show eller Best in Show
Opposite Sex och den tionde. Detta för att undvika att en katt blir DSM för snabbt.

4.15 Junior Winner (JW)
Denna titel gäller endast för internationella utställningar för katter av fullt godkänd ras.
För att uppnå titeln måste katten vinna Best In Show minst fem gånger i klasserna 11 och/eller 12.

Undantag görs för enskilda medlemmar boende i länder nämnda i tillägg/bilaga.

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM)
Denna titel gäller endast för nationella och internationella utställningar för katter av fullt godkänd ras eller
preliminärt godkänd ras.
För att uppnå titeln måste katten vinna Bäst i Variant minst 10 gånger i klasserna 1-12.
Den kortaste kvalificeringsperioden är två år och en dag mellan den första Bäst i Variant och den tionde. Detta för
att undvika att katten blir DVM för snabbt.

Nationell information: För införande av titeln DVM ska kopior av bedömningssedlar insändas som visar att
katten (efter 2008-01-01) BIV på internationella FIFe-utställningar enligt ovanstående FIFe-regel.

4.17 National Winner (NW)
I varje FIFe-medlemsland kan maximalt 15 katter uppnå titeln National Winner (NW) per kalenderår.
Varje FIFe-medlem avgör själv hur titeln ska utdelas.
De katter som uppnått titlen National Winner måste tillkännages.

Katter kan endast erhålla en NW-titel – oavsett år.
Vinnande kattter kan få National Winner-titeln registrerad på samma sätt som övriga FIFe-titlar, d.v.s NW placeras
före kattens namn och före eventuellt andra utställningstitlar.

Nationellt förtydligande: SVERAKs styrelse har beslutat att NW ”delas ut” till den katt som fått flest poäng till
Årets Katt i respektive kategori I-IV samt huskatter.
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5. Utställningsklasser
5.1

Deltagande i korrekt klass

Klassindelning sker enligt FIFes regler.
Kattens ålder måste framgå på bedömningssedeln.
FIFes standard ska tillämpas.
En katt kan bara tävla i den klass den tillhör.
Nationellt tillägg

En katt som uppnått titel/erövrat certifikat för titel/titlar, förlorar automatiskt titeln/certifikaten om den blir
omregistrerad till en annan färg, såvida den inte fortsätter att tävla inom samma grupp (tex MCO, NFO, TUA,
CRX eller DRX). Eventuell ansökan om titelns/certifikatens fortsatta giltighet ska tillställas SVERAK.
Nationellt förtydligande: En katt, oavsett ålder, får inte ställas ut i annan färg än den färg som är angiven i
stamtavlan.

5.2

Diplom

Flyttad till 6.8.2.

5.3

Deltagande i kastratklass

När en Champion, Internationell Champion, Grand Internationell Champion, Europa Champion, FIFe American
Champion eller Supreme Champion är kastrerad, kan den, med bibehållen titel, fortsätta tävla för att bli Premier,
Internationell Premier, Grand Internationell Premier eller Supreme Premier.

5.4

De officiella FIFe-klasserna

Klubbar och förbund måste följa FIFes regler för följande klasser:

Klass

Klassens namn

Certifikat

1

Supreme Champion (och Europa Champion/FIFe American Champion)

-

2

Supreme Premier (och Europa Premier/FIFe American Premier)

-

3

Grand Internationell Champion

CACS

4

Grand Internationell Premier

CAPS

5

Internationell Champion

CAGCIB

6

Internationell Premier

CAGPIB

7

Champion

CACIB

8

Premier

CAPIB

9

Öppen

CAC

10

Kastrat

CAP

11

Juniorer 6-10 månader

-

12

Ungdjur 3-6 månader

-

13a

Novis

-

13b

Kontroll

-

13c

Färgbestämning

-

14

Huskatt

-

Klasserna 1-12 är uppdelad per ras, variant och kön i samtliga kategorier.
Katter som tävlar i klasserna 1-12 kan tävla för Bäst i Variant i enlighet med 4.8 och för Best in Show i enlighet
med 4.9 och 5.5.3.
Katter i klass 14 kan tävla för Best in Show huskatt i enlighet med 4.9.

>>
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Supreme Champion (och Europa Champion/FIFe American Champion)

Denna klass är öppen för katter som redan erhållit titeln Supreme Champion, Europa Champion eller
FIFe American Champion.
Katt erhåller bedömning märkt med Hederspris (HP) men rangordnas inte.

Supreme Premier (och Europa Premier/FIFe American Premier)

Denna klass är öppen för kastrerade katter som redan erhållit titeln Supreme Premier, Europa Premier
eller FIFe American Premier.
Katt erhåller bedömning märkt med Hederspris (HP) men rangordnas inte.

Grand Internationell Champion
Denna klass är öppen för katter som redan erhållit titeln Grand Internationell Champion.
I denna klass tilldelas CACS.

Klass 4

Grand Internationell Premier
Denna klass är öppen för kastrerade katter som erhållit titeln Grand Internationell Premier.
I denna klass tilldelas CAPS.

Klass 5

Klass 6

Internationell Champion

Denna klass är öppen för katter som redan erhållit titeln Internationell Champion.
I denna klass tilldelas CAGCIB.

Internationell Premier
Denna klass är öppen för kastrerade katter som erhållit titeln Internationell Premier.
I denna klass tilldelas CAGPIB.

Klass 7

Champion
Denna klass är öppen för katter som redan erhållit titeln Champion
I denna klass tilldelas CACIB.

Klass 8

Klass 9

Premier

Denna klass är öppen för kastrerade katter som redan erhållit titeln Premier.
I denna klass tilldelas CAPIB.

Öppen
Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som
uppnår minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna (se 1.17 e och 3.1).
I denna klass tilldelas CAC.

Klass 10 Kastrat
Denna klass är öppen för kastrerade katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem,
och som uppnår minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna, (se 1.17 e och 3.1).
I denna klass tilldelas CAP.

Klass 11 Junior 6-10 månader

Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som har
uppnått 6 månaders ålder vid utställningen men ännu ej fyllt 10 månader (se 1.17 e och 3.1).

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader

Denna klass är öppen för katter som är registrerade i LO eller RIEX hos en FIFe-medlem, och som har
uppnått 3 månaders ålder vid utställningen men ännu ej fyllt 6 månader (se 1.17 e och 3.1).

Klass 13a Novisklass
En novis är en katt vars föräldrar är okända eller en katt utan stamtavla.
En katt kan endast ställas ut i novisklassen på internationell utställning i sitt hemland när den har
uppnått 10 månaders ålder och efter att ha blivit kontrollerad av det nationella FIFe-förbundet med
hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring.
En novis kan endast ställas ut en gång i novisklassen.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare.
Utställningsarrangören måste förse domarna med en skriftlig förklaring till varför katten visas i denna
klass.
Katten måste erhålla bedömningen ”Excellent” (enligt målrasens standard för godkända raser)
respektive ”I” (enligt föreslagen standard för icke godkända raser) för att registreras till målrasen och
användas i avelsprogrammet för målrasen (se FIFes regler för uppfödning och stambokföring 9.2.3).
De båda domarnas underskrifter är obligatoriska.

>>
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Klass 13b Kontrollklass

Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att den
nationella FIFe-medlemmen i förväg givit tillstånd till parningen.
En katt kan endast ställas ut i kontrollklassen på internationell utställning i sitt hemland när den uppnått
minst 3 månaders ålder och efter att ha blivit kontrollerad av den nationella FIFe-medlemmen i enlighet
med FIFes regler för uppfödning och stambokföring.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella
bedömningen börjar.
Utställningsarrangören måste förse domarna med en skriftlig förklaring till varför katten visas i denna
klass.
Katten erhåller ingen skriftlig bedömning men måste erhålla bedömningen ”Excellent” (enligt målrasens
standard för godkända raser) respektive ”I” (enligt föreslagen standard för icke godkända raser) för att
för att registreras till målrasen (se FIFes regler för uppfödning och stambokföring 9.2.2).
De båda domarnas underskrifter är obligatoriska.

Klass 13c Färgbestämning
För att fastställa korrekt EMS-kod, kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad
på begäran av det nationella förbundet eller på begäran av utställaren.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella
bedömningen börjar.
Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg
om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

Klass 14 Huskatt
Huskatter ska bedömas enligt FIFes standard. (se standard, General Part)
Nationellt tillägg: Huskattklass

a.
b.

c.
d.
e.

Klassen är öppen för katter som inte har stamtavla.
Klassen är uppdelad efter hårlag: långhår respektive korthår. Inom varje hårlag tävlar hanar
respektive honor var för sig, oavsett om de är kastrerade eller inte. På utställningar som är
delade med olika kategorier olika dagar, får huskatter endast tävla ena dagen.
Flyttad till 3.4
Huskatt får inte försäljas vid utställning.
Flyttad till 3.1

Nationellt tillägg: Nationella utställningsklasser

Nationella klasser är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFe.

Klass 15 a

Seniorklass och 15 b – Veteranklass.

Klass 16

Avelsklass.

Seniorklassen är öppen för katter som är 7–10 år. Veteranklassen är öppen för katter som är 10 år och
äldre. Klasserna är uppdelade i hanar och honor inom respektive kategori. Senior/Veteranklass gäller
även huskatt. Bedömning efter standard ska tillämpas.

Klassen är öppen för katter som ej är kastrerade och den delas upp i hanar och honor inom respektive
kategori. Katt ska för att få tävla i klassen ha minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12.
De tre bästa poänggivande resultaten summeras och divideras med tre. Genomsnittspoängen måste
vara mer än 10,0 för att få deltaga i avelsklassen. För uträkning används följande poängskala:
Poäng Utdelas till:
70
BIS - Best in Show
(65
BOX - Bäst i motsatt kön)
60
NOM - Nominerad
40
BIV - Bäst i variant
20
Certifikat, HP, Ex1 (klass 11 & 12)
10
Draget certifikat, Ex2, Ex3, Ex4, Ex
0
MB, Bra eller annan bedömning
Anmälningsavgift ska återbetalas för katt som endast tävlar i klass 16 och där klassen utgår på grund av
att färre än tre avkommor finns katalogförda.

Klass 17 – Uppfödarklass.

För utställare, ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Endast
katter som bär uppfödarens FIFe-stamnamn medräknas. Minst en av de utställda katterna måste tävla i
klass 11-12. Uppfödaren måste vara utställare på utställningen, dock ej nödvändigtvis med egen
uppfödning. Klassen delas upp på respektive kategori. För uträkning används samma poängskala som
för klass 16. De fem bästa poänggivande resultaten summeras och divideras med fem.
Genomsnittspoängen måste vara mer än 10,0 för att få deltaga i uppfödarklassen.

Klass 18 – Kullklass.

I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är 3-6 månader. Minst tre kattungar ska vara med vid
bedömningen. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.
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Icke standard - icke godkända - preliminärt godkända

5.5.1 Icke-standard varianter
Utställda katter, som tillhör en variant som saknar rasstandard, ska anmälas som ”XLH * XXX” eller ”XSH * XXX”
och detta ska framgå i katalog och på bedömningssedlar (se 6.1 i FIFes regler för uppfödning och stambokföring).
Med * avses färgnummer enligt EMS-systemet d.v.s. bokstav för färg etc. XXX är EMS-koden för målrasen.
Vid utställning anses katt med icke-standard vara långhårig eller korthårig avkomma (XLH/XSH), se 5.5.3.

5.5.2 Icke godkända varianter
Utställda katter, som ej tillhör en godkänd variant, ska anmälas under den raskod de tillhör , med tillägg av
bokstaven ”x” om de har en icke godkänd färg; detta ska framgå i katalog och på bedömningssedlar.
T.ex. PER x, EXO x, SBI x, BRI x, ABY x, OSH x.
Med * avses färgnummer enligt EMS-systemet d.v.s. bokstav för färg etc
Katter, vars färgvariant ej är godkänd, poänggraderas (Excellent, Mycket Bra, Bra) och rangordnas, men erhåller
inte certifikat (CAC, CAP eller högre).
Dessa katter kan inte tävla för Best in Show. Däremot får de tävla tillsammans för ”Bäst i icke godkänd variant”,
men denna inofficiella titel räknas inte med som kvalificeringsunderlag för DVM-titel, inte ens om varianten ifråga
sedermera skulle godkännas.

5.5.3 Icke godkända raser och huskatter
Utställda katter som tillhör en icke godkänd ras ska anmälas under tillämplig EMS-kod, med tillägg av ”non” för att
visa att det är en icke godkänd ras och detta ska framgå i katalog och på bedömningssedlar (se 8.1 i FIFes regler
för uppfödning och stambokföring). Dessa katter placeras in i underklasser efter ras, kön och ålder.

Utställningsarrangör måste tydligt informera domare i förväg och i god tid före utställningen vilken icke godkänd ras
med preliminär förkortning (EMS-kod *non) de ska döma.
I vardera klass rangordnas de utställda katterna endast I, II, III och IV men erhåller ingen poänggradering. Om
en klass har fler än fyra anmälda katter, rangordnas samtliga utställda katter i denna klass V (delad femte plats).
Detta gäller för:

icke godkända raser (*non) som finns upptagna i FIFes regler för uppfödning och stambokföring (8.1)

långhårig avkomma (XLH)

korthårig avkomma (XSH)

huskatter (HCL/HCS)
Med undantag för huskatt, som har sin egen Best in Show enligt 4.9, tillåts inte dessa katter tävla för Best in
Show.
Däremot får de tävla tillsammans för en ”Bäst i icke godkänd variant” eller Bäst i icke godkänd ras”, men dessa
inofficiella titlar räknas inte som kvalificeringsunderlag för DVM- eller DSM-titel, inte ens om varianten ifråga
sedermera skulle godkännas.

5.5.4 Preliminärt godkända raser
Utställda katter, som tillhör preliminärt godkänd ras erhåller bedömning och rangordnas men tillåts inte tävla i
högre klasser än 7 och 8; följaktligen innebär detta att de inte kan erhålla högre certifikat än CACIB och CAPIB.
Utställda katter som erhållit maximalt antal certifikat i klass 7 och 8 får endast delta ”utom tävlan”.
Katter som tillhör preliminärt godkäd ras får tävla för Bäst i Variant, men får inte nomineras till Best in Show eller
utses till Best in Show.

5.6

Sidoklasser

Arrangerande klubb är tillåten att införa ytterligare klasser enligt lokal sed, till exempel klass för:

par

avelshane

grupp

nationell uppfödning

importerade katter

uppfödning

avelshona och avelshane

veteraner.
Den arrangerande klubben måste informera domaren i förväg om att denne ska döma sidoklasser.
Utställda katter i sidoklasser rangordnas endast I, II, III och IV men erhåller ingen poänggradering. Om en klass
har fler än fyra anmälda katter, rangordnas samtliga utställda katter i denna klass V (delad femte plats).
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6. Domare, assistenter och bedömning
6.1

Domare

6.1.1 FIFe-domare
a. Den senaste versionen av FIFes domarlista publiceras på FIFes hemsida. På begäran kan utskrift av
domarlistan sändas till FIFe-medlem eller domare.
b. Endast domare som är godkända av FIFe tillåts att döma på nationella och internationella utställningar som
arrangeras av FIFe-medlem eller av klubb ansluten till FIFe-medlem.
c. Utställningsarrangören ska bjuda in domare skriftligt.
d. En domare måste svara på en skriftlig inbjudan inom en månad efter mottagandet.
e. Domare tillåts endast acceptera inbjudningar till internationella och nationella FIFe-utställningar, som finns
angivna i FIFes officiella utställningslista. Denna domarlista finns att tillgå på FIFes webbplats. Brott mot
denna regel kan medföra disciplinära åtgärder.
f. FIFe-domare som accepterat en inbjudan till en utställning får inte lov att lämna återbud för att acceptera en
inbjudan till en annan utställning samma datum, såvida inte den utställningsarrangör som fått återbudet
godkänt detta skriftligt. Brott mot denna regel kan medföra disciplinära åtgärder..
g. En inaktiv domare tillåts inte att tjänstgöra vid någon utställning.

6.1.2 Icke FIFe-domare
a. FIFe-medlem som önskar inbjuda icke FIFe-domare att tjänstgöra på FIFe-utställning måste först erhålla
godkännande av FIFes styrelse, ett godkännande per uppdrag.
b. Utställningsarrangör, som inbjudit icke FIFe-domare att tjänstgöra, ska i förväg tillhandahålla domaren FIFes
utställningsregler, domarregler och rasstandard.
c. Vid en FIFe-utställning tillåts icke FIFe-domare att döma – i enlighet med FIFes standar och regler, de raser
domaren är behörig att döma inom sin egen organisation.
d. Om icke FIFe-domare tjänstgör på FIFe-utställning ska den organisation som domaren tillhör anges i
utställningskatalogen.
e. En icke FIFe-domare tillåts inte att

övervaka stadier

agera examensdomare.
f. Minst 75 % av tjänstgörande domare på en FIFe-utställning ska vara FIFe-domare.
Nationellt förtydligande

Ansökan om dispens att bjuda in icke FIFe-domare ska sändas till SVERAKs kansli i god tid före utställningen.

6.1.3 Antal katter för bedömning
Under normala omständigheter ska inte en domare ha mer än:

80 katter att döma vid en tvådagarsutställning

40 katter att döma vid en endagsutställning.
En domare som är elevinstruktör eller examensdomare ska inte ha mer än följande antal katter att bedöma:

max 60 katter vid en internationell tvådagarsutställning

max 30 katter vid en internationell endagsutställning
Utomeuropeiska FIFe-medlemmar tillåts, när domarna skriftligt informerats i förväg, att arrangera utställningar där
domarna inte dömer mer än

120 katter under en tvådagarsutställning, och

60 katter under en endagsutställning.
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6.1.4 Domarelever
Utställningsarrangör rekommenderas att ta emot minst en elev per arrangerad internationell utställning.
Domareleven ska sända sin ansökan om att få tjänstgöra som elev till den arrangerande klubben senast en månad
före utställningen. Det ska framgå vilket FIFe-förbund domareleven tillhör samt namn på mentor om sådan finns.
Domareleven ska sända kopia av denna ansökan till det FIFe-förbund eleven tillhör.
En ansökan från en domarelev måste besvaras skriftligt eller muntligt av FIFe-medlemmen - klubb eller förbund - i
god tid innan aktuell utställning.
Utställningsarrangör ska i förväg ge en tjänstgörande domare informeration om denne ska:

undervisa en domarelev (endast en per domare)

övervaka en stadiebedömning (endast en per domare)

vara examensdomare
Domare kan avböja sådana uppdrag skriftligen och ska i så fall informera utställningsarrangören vid besvarandet
av inbjudan.

6.1.5 Parallellbedömning
Den arrangerande klubben ska se till att:

eleven har en assistent till sitt förfogande under hela parallellbedömningen

parallellbedömningen sker under liknande förutsättning som ordinarie bedömningar (ljus, burar,
domarring etc).

6.1.6 Domarexamen i praktiken
Domarexamen kan avläggas på antingen:

internationell endagsutställning eller

internationell tvådagarsutställning
där minst 50 katter i kategori II, eller III och minst 40 katter i kategori I eller IV är katalogförda.
Examen kan endast avläggas första dagen av en tvåcertifikatsutställning eller ”gränsutställning”.
Utställningsarrangören måste se till att:

kandidaten har minst två assistenter till sitt förfogande under hela delen av den praktiska examen

examen sker under likartade förhållanden som den officiella bedömningen (ljus, burar, domarring etc.)

6.1.7 Utställning av egen katt vid tjänstgöring som domare eller elev
Katter som ägs av tjänstgörande domare eller elev, får bara ställas ut ”Utom tävlan”.
På FIFe-utställningar med ett certifikat, uppdelade på kategorier under två eller flera dagar, är det inte tillåtet att
tjänstgöra som domare ena dagen och vara utställare andra dagen.
Person som tillhör tjänstgörande elevs hushåll får ställa ut egen katt/katter, dock inte i den kategori eller
kategorier som eleven tjänstgör.
Person som tillhör tjänstgörande domares hushåll får inte tävla på den utställningen.

6.1.8 Förbjudet att inneha utställningskatalog under bedömning
Det är förbjudet för domare och elever att inneha utställningskatalog innan ”Best in Show” genomförts.

6.1.9 Ersättning till domare
Tjänstgörande domare har rätt till:

ersättning för resekostnader (första klass tåg eller ekonomiklass flyg)

ersättning för kost och logi för utställningens en eller två dagar och, om det är nödvändigt, mat och
uppehälle för en extra natt innan återresa sker

ett arvode fastställt av Generalförsamlingen, aktuella avgifter återfinns i FIFe General Rules, tillägg 1.
Det står utställningsarrangören fritt att lämna ytterligare arvode utöver ovanstående.
Stadiedomare, som genomför en stadiebedömning och utför en domares normala arbete, ska få full ersättning.
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6.2

Assistenter

6.2.1 Assistentens uppgifter
Assistenten måste bistå domaren och rätta sig efter följande:



i domarringen vara klädd så det framgår att det är en assistent





vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur
inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda
att i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de utställningar där
ägarna själva får presentera sina egna katter

inte kommentera eller uttala sig om en utställd katt

med domarens tillstånd meddela bedömningsresultat till utställarna

informera utställningssekretariatet om en bur är tom

vara minst 15 år gammal.
Nationellt tillägg

Vid varje utställning ska finnas en assistentansvarig (Chief Steward).

6.2.2 Assistenter till förfogande
Domaren ska ha minst två assistenter till sitt förfogande och kan även ha en, av utställningsarrangören utsedd,
sekreterare.
På de utställningar där ägarna själva presenterar sina katter för domaren är det tillräckligt med en assistent.

6.2.3 Assistentintyg
Utställningsarrangören är skyldig att förse domaren med nödvändiga handlingar innan bedömningarna startar.
Utställningsarrangör rekommenderas använda de assistentintyg som finns att tillgå på FIFes webbplats; dessa kan
vid behov anpassas.
Assistentintyget ska utfärdas på ett av de tre officiella FIFe-språken, d.v.s. franska, tyska eller engelska.
Domaren måste ange på assistentintyget om det var en utställning där assistenterna presenterade katterna eller
om utställarna var tillåtna att presentera katterna.
Domaren ska lämna assistentintyget i original direkt till assistenten.

6.2.4 Assistentutbildning
Varje FIFe-medlem är ansvarig för utbildning av assistenter.

6.3

Absent (ej närvarande) katter

Utställda katter kan endast förklaras ”absent” (ej närvarande) på bedömningssedeln, efter att kontroll skett hos
utställningssekretariatet.
Utställda katter som inte finns på plats i sina burar, då den klass de tillhör bedöms, kan ej rangordnas i efterhand.
De kan bli bedömda av domaren efteråt men rangordnas ej.
Nationellt tillägg
Diskvalificerad katt räknas som närvarande.


Dragen katt innan bedömning räknas som ej närvarande.

Dragen katt efter bedömning räknas som närvarande.

Katt ”utom tävlan” räknas som ej närvarande.

6.4

Hänsyn till en utställd katts ålder

Vid bedömning av en utställd katt, måste domare ta hänsyn till kattens utveckling i förhållande till dess ålder.

6.5

Förflyttning av en utställd katt under bedömning

En domare får inte flytta en katt från en klass, färgvariant, grupp eller ras, till en annan, såvida inte ett
administrativt fel har konstaterats.
Domaren ska lämna ett förslag till ändring inför nästa utställning. En katt som tävlar i fel färgvariant, grupp eller
ras erhåller fullständig bedömning för föreslagen ras, färgvariant eller grupp, men utan poänggradering eller
rangordning.
I det fall det avser ändring av grupp bör domaren utfärda överföringshandling till nästa utställning.

6.6

Ingen bedömning framför burar

Det är förbjudet att genomföra bedömning framför burarna.
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Domarringen

6.7.1 Tillträde till domarringen
a. Tillträde till domarringen är förbjudet för:

utställare, med undantag av utställningar arrangerande enligt 6.7.2 b eller 6.7.2 c

medlemmar i utställningskommittén om de är utställare, med undantag av utställningar arrangerade enligt
6.7.2 b eller 6.7.2 c.

besökare.

6.7.2 Tillvägagångssätt för presentation
Varje FIFe-medlem får organisera kattutställning enligt följande tillvägagångssätt:

a. Utställda katter hämtas och presenteras av assistenter
 varje domare ska ha minst två assistenter till sitt eget förfogande.



utställda katter bärs fram till domarna och åter till sina burar av assistenter.
assistenten ska i möjligaste mån undvika att presentera egen katt för domaren.

b. Utställda katter hämtas av utställaren och presenteras av assistenten




varje domare har minst en assistent till sitt eget förfogande
assistenten ropar upp de katter (katalognummer) som domaren efterfrågar eller placerar nummerlappar
på buren
utställaren (en eller av denne utvald person) har möjlighet att själv placera katten i anvisad domarbur.



när katten är på plats i anvisad domarbur måste utställaren lämna domarringen.



om utställaren inte själv kan - eller vill – bära fram sin katt till domarburen åvilar det assistenten att
hämta katten och placera den i anvisad domarbur.
katterna presenteras för domaren av en assistent



c. Utställda katter hämtas och presenteras av utställaren








varje domare har minst en assistent till sitt eget förfogande
assistenten ropar upp de katter (katalognummer) som domaren efterfrågar eller placerar nummerlappar
på buren
utställaren (en eller av denne utvald person) har möjlighet att själv placera katten i anvisad domarbur.

när katten är på plats i anvisad domarbur måste utställaren lämna domarringen.
när domaren eller assistenten ropar upp de katter, genom att ange katalognummer, presenteras katten för
domaren av utställaren.
om utställaren inte själv kan - eller vill – bära fram eller presentera sin katt åvilar det assistenten att
hämta katten och placera den i anvisad domarbur och/eller att presentera den för domaren.

Oavsett vilken metod som tillämpas







ska varje domare ha domarburar för ett minimum av fyra katter
ska katterna alltid presenteras skriftligt med dess katalognummer
Det är obligatoriskt att döma inför publik; det står domaren fritt att ge förklaringar och meddela resultat.
När domaren avslutat sin bedömning, eller då domarens resultat har meddelats, ber domaren eller
assistenten ägarna att hämta sina katter. Alternativt bär assistenten tillbaka katten till dess
utställningsbur.
Under ”Best in Show” är det endast tillåtet för assistenter att visa upp katterna (se 4.9.5).

6.7.3 Elektronisk utrustning
Det är förbjudet för domare, elever och assistenter att ha mobiltelefon eller liknande elektronisk utrustning
påslagen under bedömningar och Best in Show-panel. Detta gäller även för utställare i domarringen.
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6.8

Bedömningssedlar

6.8.1 Bedömningssedlarnas layout
Bedömningssedlarnas layout ska standardiseras så mycket som möjligt för samtliga utställningar hållna enligt
FIFes regler och ska bära FIFes logotype.
Rubrikerna ska vara på engelska, franska och tyska. Utställningsarrangören har rätt att komplettera med sitt
nationella språk.
De officiella handlingar och bedömningssedlar, som föreläggs domaren för underskrift innan bedömningarna är
avslutade, får inte ange den utställda kattens namn eller namnet på dess ägare.
Bedömningssedlarna måste innehålla åtminstone följande uppgifter:

utställningens ort och datum

katalognummer för katten som ska bedömas

ras- och färgbeteckning (EMS-kod)

grupp (endast för raser som är gruppindelade)

födelsedatum

kön

klass som katten ska bli bedömd i.
Domaren kan, om denne så föredrar, skriva bedömningen på det språk som talas i det land där utställningen
avhålls eller på ett av de officiella FIFe-språken (engelska, franska och tyska).

6.8.2 Diplom samt distribution av bedömningssedlar
Kattens namn ska anges på ett diplom som åtföljer bedömningssedeln. Om diplom ej utfärdas ska kattens namn
påföras bedömningssedeln, genom utställningsarrangörernas försorg, så snart Best in Show avslutats.
Bedömningssedlarna måste distribueras till utställarna under utställningen.
Nationellt tillägg

Original på bedömningssedlar ska distribueras till utställare eller avhämtas på anvisad plats under
utställningen.

6.9

Kvalifikation och rangordning

Domarna tilldelar varje tävlande i samtliga klasser en poänggradering med undantag av:

klasserna 1 och 2 (Supreme Champion, Supreme Premier, Europa Champion, Europa Premier, FIFe
American Champion och FIFe American Premier)

klass 13 c färgbestämning (se 5.4))

klass 14 huskatter (HCL/HCS) (se 5.5.3)

klasser för icke godkända raser (*non) (se 5.5.3).

klasser för icke godkänt långhår/korthår (XLH/XSH) (se 5.5.1 och 5.5.3).

sidoklasser (se 5.6)
Poängskala:

vid minst 88 poäng:
EXCELLENT (EX)

vid minst 76 poäng:
MYCKET BRA (MB)

vid minst 61 poäng:
BRA
Inom samma klass

rangordnas katterna med 1, 2, 3 och 4

tillåts inte delade placeringar.
Utställd katt kan ej tilldelas ett certifikat såvida den inte har uppnått bedömningen EXCELLENT 1 samt
minimum av poäng för klassen:

klass 3-4:
CACS-CAPS 97 poäng

klass 5-6:
CAGCIB-CAGPIB 96 poäng

klass 7-8:
CACIB-CAPIB 95 poäng

klass 9-10:
CAC-CAP 93 poäng
En domare kan utdela följande certifikat:
Land
v Domare

Inom Europa
Utställning >

Utanför Europa

Nationell

Internationell

Nationell

Internationell

Icke-europeisk

Får inte döma

får inte döma *

CAC/CAP

alla certifikat

Internationell domare

CAC/CAP

alla certifikat

CAC/CAP

alla certifikat

* såvida inte FIFes styrelse ger sitt godkännande (se FIFes regler för domare och elever, 7.3.2.16)
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6.10 Kontrasignering
Om behovet av antal olika domare – som anges i 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5 – inte kan uppfyllas, kan utställaren tillfråga
domare, som vid ett tidigare tillfälle tilldelat, och på nytt ska tilldela samma katt certifikat, att få det nya
certifikatet kontrasignerat. Detta sker av en annan, vid utställningen tjänstgörande och för kategorin behörig,
domare.
I detta fall anses de två certifikaten vara utdelade av två olika domare.

6.11 Ej utdelande av certifikat
Skäl till att certifikat ej utdelas – se ”Tabell över fel”
Det står domarna fritt att hålla inne certifikat om, enligt deras åsikt, utställd katt som placeras som etta inte
uppnår tillräckliga poäng.
Skälet till att certifikatet hålls inne ska anges på slutliga bedömningssedeln.
Kontrasignering av en annan domare är inte obligatorisk.

6.12 Diskvalificering
Skäl till diskvalificering – se ”Tabell över fel”
Vid diskvalificering:

ska bedömningssedel utfärdas, med undantag för katt som diskvalificerats på grund av följande fel
(numren hänvisar till punkterna i ”Tabell över fel”):

aggressiv katt (8.1)

katt som visar tydliga tecken på dålig hälsa (8.5)

katt som visar tecken på närvaro av parasiter (8.6)

lämnas inget slutomdöme men skäl till diskvalificering ska anges på bedömningssedeln

kan domaren tillfråga utställningsveterinären om dennes åsikt.

6.13 Domares beslut
Domares beslut är obestridligt.

Nationellt förtydligande: Detta innebär att domarens beslut, eller veterinärens, ej kan överklagas vid ett
senare tillfälle. Bedömningen görs vid aktuellt utställningstillfälle och kan ej ”ombedömas” vid ett senare
tillfälle.
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7. Ansvar och uteslutning
7.1

Efterföljande av utställningsreglerna

7.2

Utställningar i länder där det inte finns någon FIFe-medlem

Utställningsarrangerande FIFe-förbund ansvarar inför FIFe att utställningsreglerna efterföljs.

När en FIFe-medlem arrangerar utställning i ett land där det inte finns någon FIFe-medlem, räknas de certifikat
som de enskilda medlemmarna hos FIFe-medlemmen erhåller som om de vore tagna i i arrangerande medlems
land och inte erhållna utomlands.

7.3

Regler för rökning

Rökning i utställningshallen är strängt förbjudet med undantag av anvisade platser.

7.4

Regelbrott

Om något brott mot reglerna förekommit under en utställning måste FIFe-medlem meddela FIFes styrelse inom
två månader efter avhållen utställning, genom en detaljerad och noggrann rapport.
FIFes styrelse överväger frågan i enlighet med FIFes stadgar.
Nationellt tillägg

Utställningsledningen ska från utställningen avvisa person som:

försöker förhandsorientera domare om en katts härstamning, ägare eller om tidigare erhållen bedömning.

stör ordningen eller medvetet oroar djuren.

muntligt eller offentligt protesterar mot domarens beslut.

överbevisas om bedrägligt förfarande beträffande katts härstamning, ålder, klass eller dylikt.
Protest

Om anledning finns att protestera mot det sätt varpå utställningen är organiserad, mot vid utställningen
fattade beslut, mot någon enskild utställare eller mot någon inträffad händelse, ska protest inlämnas skriftligt
till SVERAK.
Nationell information: Konsekvens till FIFes regel; rapport bör vara SVERAK tillhanda inom en månad efter
utställning.

7.5

Utredningar av FIFes utställningskommitté

Samtliga fall, som ej förutsatts i de nuvarande reglerna, och samtliga tvister utreds av FIFes utställningskommitté,
som överlämnar sin rapport och rekommendation till FIFes styrelse; styrelsen meddelar sitt beslut till
utställningskommittén.
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8. Utställning hos icke FIFe anslutna klubbar, ”Open doors”
8.1

Utställning hos icke FIFe-anslutna klubbar

Borttagen

8.2

Open doors

1. Icke FIFe-medlemmar tillåts deltaga som utställare på FIFe-utställningar och enskilda FIFe-medlemmar tillåts
deltaga på icke FIFe-utställningar.
Nationellt tillägg

Enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC, tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAKklubb, förutsatt att en utställarlicens är löst för katten.





Katt (ej registrerad i FIFe-förbund) med utställarlicens får ställas ut på utställningar arrangerade av
SVERAK-klubbar.
Utställarlicens kan utfärdas för katt vars ägare är medlem i något förbund anslutet till WCC. Kopia av
licens ska bifogas utställningsanmälan. Titlar och certifikat från andra förbund än FIFe räknas inte.
En licens per katt ska lösas från SVERAK. Licensen gäller i 12 månader och kan inte överföras till annan
katt.
Kopia av stamtavla, utfärdad av det egna förbundet, samt medlemsbevis bifogas ansökan.

Enligt beslut på SVERAKs årsmöte 2004 utfärdas inte tävlingslicenser till medlemmar i svenska Independentklubbar.
Nationell information: En enhällig SVERAKs styrelse beslutade vid styrelsemöte i april 2010 att enskilda
medlemmar i WCF och TICA från den 1 juli 2010 ej längre kan lösa utställarlicens hos SVERAK. Detta innebär i
praktiken att SVERAK från detta datum ”stänger” möjlighet för alla enskilda medlemmar i WCF och TICA att
ställa ut på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna klubbar.
2. Utställare som tillhör en icke FIFe-ansluten organisation får anmäla katter under följande förutsättningar:
a. alla icke-FIFe-utställare måste acceptera och respektera FIFes regler och rasstandard.
b. tillåts endast att ställa ut katter i klasserna 12,11 och 9 eller 10; om de önskar ställa ut i högre klasser gäller

individuellt medlemskap hos en FIFe-medlem.

c. utställningsanmälningar från icke-FIFe-utställare ska skickas och kontrasigneras via utställarens egna
organisation.
d. Anmälningsavgifter från icke-FIFe-medlemmar ska betalas i enlighet med arrangörens anvisningar.
3. FIFe-certifikat kan endast erhållas på FIFe-utställningar och är de enda certifikat som är giltiga för att erövra
en FIFe-titel.
4. Denna regel är förlängd t.o.m. 2013-12-31
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BILAGOR
Bilaga - Undantag till Utställningsreglerna
Tillägg 1 – Portugal
Borttagen

Tillägg 2 – ”Open doors”
Borttagen

Tillägg 3 – Cypern, Grekland, Island, Portugal, Cypern och Grekland
Tillåter Storbritannien och Island, så länge nuvarande karantänsregler gäller, Cypern, Grekland och Portugal
beroende på det geografiska läget:
Alla certifikat får erövras i ett land:

Internationell Champion/Premier 5 CACIB/CAPIB av tre olika domare

Grand Internationell Champion/Premier 7 CAGCIB/CAGPIB av fem olika domare

Supreme Champion/Premier 10 CACS/CAPS av sju olika domare
För Portugal gäller detta undantag t.o.m. 2014-12-31

Tillägg 4 – Ryssland och Vitryssland
Undantag för Ryssland och Vitryssland för en tid av tre år, t.o.m. 2016-12-31:
1 För att uppnå Internationell Champion eller Internationell Premier måste en katt ha erhållit 5 CACIB eller
CAPIB av tre olika domare i ett land.
2. Borttagen

Tillägg 5 – Norge och Sverige
Borttagen

Tillägg 6 – Asien och Latinamerika
Följande undantag gäller för Asien och Latinamerika t.o.m. 2014-12-31.
Alla certifikat får erhållas i ett land:

Internationell Champion/Premier 3 CACIB/CAPIB av tre olika domare

Grand Internationell Champion/Premier 6 CAGCIB/CAGPIB av fyra olika domare

Supreme Champion/Premier 9 CACS/CAPS av fem olika domare

Tillägg 7 - Franska utställare
Borttagen

Information:
Tillägg 8 – Vitryssland
Flyttad till tillägg 4.

Tillägg 9 – Island
Med anledning av att Island organiserar endast två dubbelutställningar per år, finns ett särskilt undantag till 4.15
tillåtande att titeln Junior Winner tilldelas en katt som har vunnit ”Best in Show” vid tre tillfällen i klasserna 11
och 12.

Tillägg 10 – Grupp C-länder
Borttagen

Tillägg 11 - Erhållande av titlar och certifikat i enlighet med FIFes regler
Borttagen

SIDAN 30

VID OKLARHETER I FIFE-REGLERNA GÄLLER DEN ENGELSKA ORIGINALTEXTEN

2012 – VERSION 1

FIFES OCH SVERAKS REGLER FÖR UTSTÄLLNING

Undantag till utställningsreglerna
Land

Anledning
Giltighetstid

Km

Art. 1.4b)

Norge
Storbritannien
Sverige

Karantän

< 400

Art 1.8g)

Asien
Latinamerika
Island
Medlemmar
som står under
mentorskap

Katter

Klass
7&8

Klass
5&6

Klass 3 & 4

5 CACIB/CAPIB
1 land
3 olika domare

7 CAGCIB/
CAGPIB
1 land
5 olika
domare

10 CACS/CAPS
1 land
7 olika
domare

6 CAGCIB/
CAGPIB
1 land
4 olika domare

9 CACS/CAPS
1 land
5 olika domare

100

Bulgarien
Grekland
Cypern
Storbritannien

2014-13-41

Tillägg 3

Cypern
Grekland
Island
Storbritannien

Karantän
Geogr.plac

Portugal

2014-13-41

Tillägg 4

Ryssland
Vitryssland

2016-12-31

5 CACIB/CAPIB
1 land
3 olika domare

Tillägg 6

Asien
Latinamerika

2014-12-31

3 CACIB/CAPIB
1 land
3 olika domare

Tillägg 9

Island

Antal BIS-titlar

Titeln”JW”
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3 x BIS i klasserna 11 och/eller 12 tillåts för att
erhålla titlen Junior Winner
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Diskvalificering och allmänna fel
DISK = FEL SOM MEDFÖR DISKVALIFICERING
EJ EX

= GENERELLA FEL SOM UTESLUTER KVALIFICERING EXCELLENT OCH HÖGRE

EJ CERT= GENERELLA FEL SOM UTESLUTER CERTIFIKAT OCH KVALIFICERING HÖGRE ÄN EXCELLENT
NR

FEL

DISK

1.

Kropp

1.1

All deformation av benstommen, all deformation av
bröstpariet vilket inkluderar plattbröst eller all uppenbar
deformation av ryggraden

●

1.2

All uppenbar försvagning som inskränker rörelseförmågan

1.3

Dvärgväxt

1.4

Katt vars klor avlägsnats (declawed)

1.5

Katt med poly- eller olygodactyli (för många eller för få tår)

1.6

Katt med navelbråck

●
●
●
●
●

1.7

Katt med testiklar som avviker från det normala

1.8

Okastrerad huskatt

1.9

All form av bestående avvikelse på sternum eller
xiphisternum.

2.

Huvud

2.1

Deftormation av skallen som resulterar i asymmetri i ansiktet
och/eller huvud

2.2

Alla onormala fördjupningar, förhöjningar eller förskjutningar
i skallen

2.3

Trånga näsborrar, hög och svår andhämtning

3.

Käkar, tänder och tunga

3.1

Klippta tänder

3.2

Sned käke

3.3

Överbett eller underbett överstigande 2 mm

3.4

Ständig exponering av tunga och/eller tänder

4.

Ögon

4.1

Blind katt

4.2

Onormal storlek och form på ögon och ögonlock (Entropium,
Ectropium)

4.3

Skelögd katt

4.4

Tendens att skela

4.5

För djupt liggande eller utstående ögon

4.6

Ögonskador, till exempel hornhinneskador

EJ EX

EJ
CERT

Nationellt förtydligande:
Se slutet av denna tabell

●
●

Gäller ej katter yngre än
10 månader.

●

Gäller ej kastrater och katter
yngre än 10 månader.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5.

Öron

5.1

Döv katt

5.2

Katt med kuperade öron

6.

Färg

6.1

Katt med vita fläckar som inte är tillåtna enligt standarden

6.2

Alla pigmentfel som orsakar färgförlust på nosspegel
trampdynor och/eller läppar som inte är godkänd enligt
rasstandard

●

6.3

Otillräcklig kontrast mellan mask och kroppsfärg på
siamesmaskad katt

●
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NR

FEL

DISK

EJ EX

EJ
CERT

NOTERING

8.

Beteende och kondition

8.1

Aggressiv katt
Om två assistenter ej lyckas ta katten ur dess bur, får den
inte tävla.
Om en katt är aggressiv på tre utställningar, är det upp till
det nationella förbundet/ klubben att avgöra om katten ska
avstängas från all framtida tävlan.

●

8.2

Dopad katt
Katter som har fått lugnande medel som påverkar
nervsystemet och/eller medel som utvidgar kattens pupiller.

●

8.3

Dräktig eller digivande katt

8.4

Katt som av veterinär bedöms vara sjuk under utställningen

●
●

8.5

Katt som visar tydliga tecken på dålig hälsa.

●

Ingen bedömningssedel
utfärdas

8.6

Katt som visar tecken på bristande renlighet
(t ex smutsiga öron, närvaro av parasiter)

●

Ingen bedömningssedel
utfärdas vid närvaro av
parasiter.

8.7

Katt som fått kosmetisk behandling, (färgning eller toning)

●

8.8

Undernärd eller kraftigt överviktig katt

8.9

Alla tecken på dålig hälsa, för mager katt etc.

8.10

Katt som är överdrivet pudrad

9.

Rasspecifika fel (för mer information; se rasstandard)

9.1

Fel som medför diskvalificering

9.2

Fel som utesluter certifikat och kvalificering högre än
Excellent

Ingen bedömningssedel
utfärdas

Nationellt tillägg –
Se slutet av denna tabell
Nationell information:
Se slutet av denna tabell

Sådan katt ska omedelbart
placeras i karantän

●
●
●
●

BAL/SIA/OLH/OSH/SYL/SYS,
BEN, JBT, KBL/KBS, KOR,
OCI, RAG

●

ABY/SOM, ACL/ACS,
BAL/SIA/OLH/OSH/SYL/SYS,
BUR, EUR, SBI

Nationellt
Punkt 1.6. Nationellt förtydligande

Katt som opererats och fått sitt navelbråck åtgärdat kan ställas ut på utställning i kastratklass. Intyget om
ingreppet ska införas under övriga veterinära anteckningar på stamtavlans omslag av behandlande veterinär/
veterinärklinik. Katt med navelbråck, opererat eller ej, får inte användas i avel.
Punkt 8.1 – Nationellt tillägg

Det är domarens eller utställningsledningens sak att avgöra om en andra assistent ska försöka att ta katten ur
sin bur eller ej. Katt som inte kan bedömas på grund av temperament ska av domare eller utställningsledning
diskvalificeras oavsett om det sker under bedömning i klassen, Bäst i variant, Nominering eller under Best in
Show.
Ägare, utställningsledning, domare eller tjänstgörande veterinär kan dra katt från vidare tävlande utan att
katten förlorar erhållna resultat vid aktuell utställning.
Om katt har blivit diskvalificerad på grund av temperament har ägaren rätt att få dispens att lämna
utställningslokalen av utställningsledningen.
Katt som tre gånger har blivit diskvalificerad på grund av temperament stoppas från all utställningsverksamhet på livstid. Undantag görs för katter som kastrerats. Dessa katters diskvalifikationer som fertila
makuleras. Ägare som trots detta fortsätter att ställa ut katten anmäls till SVERAKs disciplinnämnd som
fastställer påföljd.
Punkt 8.2 – Nationell information

Nationell information: Katter som erhållit för tävling otillåtet preparat, vilket innebär tävlingskarens enligt
SVERAKs karenslista, får ej deltaga på utställning.
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Bäst i Variant
10+ = Klass 1, 3, 5, 7 och 9
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6-10 = Klass 11

3-6 = Klass 12
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SVERAKs nationella utställningsregler
1.

Propagandaarrangemang

a. Avsikten med denna form av arrangemang, är att hos allmänheten propagera för kattsporten och den egna
klubben.
b. Propagandaarrangemang anordnas av anslutna klubbar. SVERAK ska informeras om ort och datum.
c. Första advent är sedan år 1983 Kattens Dag, och det står alla SVERAK-anslutna klubbar fritt att ha
propagandaarrangemang denna dag.
d. Klubbarna rekommenderas att inte göra intrång på geografiskt område där annan klubb har sitt säte. En
öppen dialog mellan närliggande klubbar är att föredra.
e. Propagandaarrangemang får anordnas samtidigt med internationella/nationella utställningar oavsett avstånd
mellan evenemangen.
f. Vid propagandaarrangemang ska katterna vara vaccinerade i enlighet med gällande regler.

2.

Årets Katt

2.1

Årets Katt

Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor:
Lista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2.2

Årets:

Vuxen hane
Vuxen hona
Junior/Ungdjur
Kastrat hane
Kastrat hona
Senior
Veteran
Avelshane
Avelshona
Uppfödning
Huskatt långhår
Huskatt korthår
Huskatt, senior
Huskatt, veteran

Antal som
presenteras
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Minsta
antal poäng
205
205
205
205
205

Allmänna regler för Årets Katt

Vid lika poäng delar katterna placeringen.
Endast svenska internationella kattutställningar, som är öppna för samtliga kategorier och som inte begränsar
deltagande med någon form av kvalificering, medräknas.
Erhållna poäng medföljer ej katt som byter lista:

från junior/ungdjur till vuxen

från junior/ungdjur till kastrerad

från vuxen till kastrerad.
Endast svenska internationella kattutställningar, som är öppna för hela kategorier och som inte begränsar
deltagande med någon form av kvalificering, medräknas. Detta innebär att välja dag-utställning och utställning
som endast hålls öppen för en kategori om samtliga raser i kategorin får delta, medräknas till Årets Katt.
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2.3

Poängberäkning lista 1-3 – vuxen, junior/ungdjur, kastrat

Poänggivande resultat
Poäng
BIS Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat
55
NOM Domarens bästa
45
BIV Bäst i variant
40
Utöver de 55 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett tilläggspoäng utgörande
0,01 poäng för varje närvarande katt inom respektive kategori i klasserna 1-12. För de katter som uppnått
minimipoängen, medräknas maximalt de fem bästa poänggivande resultaten (se ovan).

2.4

Poängberäkning lista 4, 5, 10 och 11 – senior/veteran och huskatt senior/veteran

Poänggivande resultat
Poäng
Bästa Senior/Veteran
30
Klassvinnare
25
2:a
20
3:a
15
Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje
närvarande senior/veteran inom respektive kategori. För lista 10/11 gäller antal närvarande
huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5
utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

2.5

Poängberäkning lista 6-8 – avelshane, avelshona, uppfödning

För dessa listor gäller de poäng som erhållits på utställning oavsett placering. Det krävs minst tre poänggivande
resultat. De tre bästa resultaten summeras och divideras med tre.

2.6

Poängberäkning lista 9 – huskatt

Poänggivande resultat
Poäng
Bästa Huskatt korthår/långhår
35
Klassvinnare
25
2:a
20
3:a
15
Utöver de 35 poäng som erhålls vid Bästa Huskatt tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje
närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3
och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

2.7

Årets BIV – Bäst i variant

En gemensam BIV-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga färgvarianter/grupper i samtliga
kategorier (I-IV), där det kan tas ut.
Minst tre och högst fem utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten
räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.

3.

Övriga regler

3.1

Åtgärdsprogram vid utställares misskötsel av hotellrum eller motsvarande

a) Utställningsarrangerande klubb påtalar. Utställaren gör genast upp med hotellet. Eventuell varning. Saken är
därmed ur världen.
b) Om utställaren ej genast gör rätt för sig, meddelar utställningsarrangerande klubb utställarens klubb och
begär åtgärd. Utställarens egen klubb ålägger sin medlem att genast ordna saken med hotellet. Eventuellt
sättes tidsfrist. Skriftlig varning.
c) Om utställaren ej ordnar saken, ingriper egna klubben med disciplinära åtgärder tills allt är ordnat.
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