Hyvät FIFe jäsenet, FIFe tuomarit ja komissioiden jäsenet,
Hyvät kollegat ja ystävät,
Tällä kirjeellä FIFen hallitus tiedottaa uusien näyttelykategorioiden käyttöönotosta 1.1.2016 alkaen.
Tuosta päivästä lähtien FIFellä on käytössään uusi Yleiskokouksen 2013 hyväksymä
näyttelykategoriajako (merkitään arabialaisilla numeroilla: 1,2,3,4). Muistin virkistämiseksi tämä ehdotus
on liitteenä.
Koska tuomareiden koulutusohjelman muutosehdotus ei saanut riittävää kannatusta ja se hylättiin sekä
2014 että 2015 yleiskokouksessa, kategoriajako tuomareiden koulutusta varten säilyy ennallaan (mukaan
lukien tutkinnot ja astearvostelut). Tämä jako merkitään roomalaisilla numeroilla I, II, III, IV. Lisäksi
esitys siirtää uuden kategoriajaon käyttöönottoa vuodella hylättiin 2014 yleiskokouksessa.
Löydätte uuden näyttelykategoriajaon 2016 näyttelysääntöjen liitteenä ja tuomarikoulutuksen
kategoriajaon tuomari- ja tuomarioppilassääntöjen 2016 liitteenä. Molemmat lähetettiin teille vuoden
lopussa. Molemmat jaot on myös liitetty tämän kirjeen loppuun.
Uuden kategoriajaon lisäksi seuraavat 1.1.2016 voimaan tulevat muutokset näyttelysääntöihin
hyväksyttiin 2014 yleiskokouksessa. Muutokset on lihavoitu alla olevassa tekstissä.
-tuomari ei voi jättää äänestämättä Best in show -valinnassa, paitsi jos hänellä ei ole pätevyyttä
arvostella kaikkia ehdokkaana olevia rotuja; tässä tapauksessa hänen tulee jättää äänestämättä. (§
4.9.7)
-Näyttelyn järjestäjillä on oikeus järjestää Breed BIS roduille kaikissa kategorioissa (§ 4.9.4).
Tämän lisäksi yleiskokous 2015 päätti, että näyttelyn järjestäjillä on mahdollisuus ottaa myös mikä
tahansa sisarrotu mukaan Breed BIS -valintaan.
Yhteenvetona, 2016 FIFellä on kaksi erilaista, rinnakkaista kategoriajakoa: yksi näyttelyissä ja yksi
tuomareiden koulutusta varten. Vain näyttelyissä kategorioiden numerointi muutetaan uuteen: 1,2,3,4.
Tuomareiden koulutus / tutkinnot / astearvostelut noudattavat ennen 1.1.2016 voimassa olevia
sääntöjä ja kategoriat I, II, III ja IV säilyvät koulutustarkoituksissa. Tästä syystä ei tule uusia standardeja,
uusia tuomarisääntöjä, uusia tuomarioppilastodistuksia tai tutkintokysymyksiä. Tuomariluettelo pysyy
ennallaan, siinä ilmoitetaan ainoastaan koulutus, ei näyttelykategorioita. EMS-luettelossa rodut
järjestetään EMS-koodin mukaiseen aakkosjärjestykseen ja näyttelysäännöt määräävät rotujen
järjestämisen eri näyttelykategorioihin. Seuraavilla sivuilla olemme käsitelleet tärkeimpiä asioita, mitä
uusien näyttelykategorioiden käyttöönottoon tulee.
Viitaten FIFen sääntöihin pykälään 5.1. korostamme, että FIFen hallitus on vastuussa yleiskokouksen
päätösten käytäntöön panosta, eikä voi muuttaa tai jättää niitä huomioimatta; tämä olisi
sääntörikkomus.
Pyydämme ystävällisesti, että jäsenemme lähettävät tämän kirjeen edelleen tuomarioppilailleen ja
näyttelyiden järjestäjille.
Hallituksen puolesta, Annette Sjödin - Presidentti, Eric Reijers – sihteeri
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Näyttely- ja koulutuskategoriat 1.1.2016 lähtien
Näyttelykategoriat
1 EXO
PER
RAG
SBI
TUV
2 ACL
ACS
LPL
LPS
MCO
NEM
NFO
SIB
TUA
SRL*
SRS*
3 BEN
BML
BSH
BUR
CHA
CYM
EUR
KBL
KBS
KOR
MAN
MAU
OCI
SIN
SNO
SOK
BLH*
4 ABY
CRX
DRX
DSP
GRX
JBT
RUS
SOM
SPH
BAL
OLH
OSH
PEB
SIA
THA*

Tuomarikoulutuskategoriat
I EXO
PER
II RAG
SBI
TUV
ACL
ACS
LPL
LPS
MCO
NEM
NFO
SIB
TUA
SRL*
SRS*
III BEN
BML
BSH
BUR
CHA
CYM
EUR
KBL
KBS
KOR
MAN
MAU
OCI
SIN
SNO
SOK
BLH*
ABY
CRX
DRX
DSP
GRX
JBT
RUS
SOM
SPH
IV BAL
OLH
OSH
PEB
SIA
THA*

Olet

Voit olla tuomarina *

A

Kategorian I ja II
tuomari

Kaikki rodut kategorioista 1 ja 2

B

Kategorian I, mutta et
vielä kategorian II
tuomari.

koulutuskategoriassa I

C

Kategorian II, mutta et
vielä kategorian I
tuomari.

D

Tuomarioppilas
koulutuskategoriassa I
ja / tai II
Kategorian III ja IV
tuomari

EXO ja PER
näyttelykategoriasta 1. Et voi
äänestää ollenkaan kategorian
1 BIS-valinnassa jos mitään
muita rotuja on mukana
yhdessäkään kuudesta
paneelista.
Kaikki näyttelykategorian 2
rodut ja RAG, SBI ja TUV
näyttelykategoriasta 1.
Et voi äänestää ollenkaan
kategorian 1 BIS-valinnassa jos
mitään muita rotuja kuin 3
edellä mainittua on mukana
yhdessäkään kuudesta
paneelista.
X

Kaikki rodut kategorioista 3 ja 4

kaikki
koulutuskategorioiden
III ja IV rodut

Kaikki näyttelykategorian 3
rodut ja ABY, CRXX, DRX, DSP,
GRX, JBT, RUS, SOM and SPH
näyttelykategoriasta 4.
Et voi äänestää ollenkaan
kategorian 4 BIS-valinnassa jos
mitään muita rotuja kuin 9
edellä mainittua on mukana
yhdessäkään kuudesta
paneelista.
BAL, OLH, OSH, PEB, SIA and
THA näyttelykategoriasta 4. Et
voi äänestää ollenkaan
kategorian 4 BIS-valinnassa jos
mitään muita rotuja kuin 6
edellä mainittua on mukana
yhdessäkään kuudesta
paneelista.
X

koulutuskategoriassa
III

E

F

Kategorian III, mutta et
vielä kategorian IV
tuomari.

G

Kategorian IV, mutta et
vielä kategorian III
tuomari.

H

Tuomarioppilas
koulutuskategoriassa
III ja / tai IV

Voit olla kouluttajana
/ tutkintotuomarina /
vastaanottaa
astearvostelun / olla
mentorina**
kaikki
koulutuskategorioiden
I ja II rodut

Tuomarioppilas***

Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa III ja/tai IV
voit jatkaa opiskeluasi ja tehdä
ko. rotujen tutkinnon.
Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa II voit
jatkaa opiskeluasi ja tehdä ko.
rotujen tutkinnon.

koulutuskategoriassa II

Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa I voit
jatkaa opiskeluasi ja tehdä ko.
rotujen tutkinnon.

X

Voit aloittaa / jatkaa
koulutustasi / tehdä ko. rotujen
tutkinnon.
Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa I ja/tai II
voit jatkaa opiskeluasi ja tehdä
ko. rotujen tutkinnon.
Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa IV voit
jatkaa opiskeluasi ja tehdä ko.
rotujen tutkinnon.

koulutuskategoriassa
IV

Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa III voit
jatkaa opiskeluasi ja tehdä ko.
rotujen tutkinnon.

X

Jos olet tuomarioppilas
koulutuskategorioissa III ja/tai IV
voit jatkaa opiskeluasi ja tehdä
ko. rotujen tutkinnon.

Muissa koulutuskategorioiden yhdistelmissä yhdistä asiaankuuluvat rivit. Esim. tuomari kategoriassa I, II ja IV käyttää rivejä
A ja G.
 * = Kaikki muut tuomarisäännöt ovat yhä voimassa
 ** = Kaikki muut tuomarisäännöt koskien kouluttajana toimimista, tutkinnon tai astearvostelun
vastaanottamista ovat yhä voimassa.
 *** = Kaikki muut tuomarioppilassäännöt ovat yhä voimassa

Usein kysyttyjä kysymyksiä – näyttelyiden järjestäjät
Voinko yhä kutsua kaikkia tuomareita?
Kyllä voit, kutsumiskäytäntöjen muutoksiin ei ole tarvetta.
Millä tavalla merkitsen tuomareiden kategoriat?
Kuten aina, merkitset koulutuskategoriat I, II, III ja IV näyttelyluetteloon ja –kutsuun.
Mitä pitäisi ottaa huomioon jakaessani kissoja tuomareille?
Voit jakaa kissat tuomareille hänen koulutuskategorioidensa mukaan (I, II, III ja IV) ja tuomari voi
arvostella ja nominoida minkä tahansa näistä kissoista näyttelykategoriassansa. Esim. jos jaat MCO, RAG
ja SBI tuomarille, joka on ainoastaan kategorian II tuomari, hän voi arvostella ja nominoida kissat
näyttelykategoriassa 1 (RAG, SBI) ja näyttelykategoriassa 2 (MCO).
Mitä pitäisi ottaa huomioon näyttelyn parhaiden valinnan aikana?
Tuomareiden tulee jättää äänestämättä koko kategorian parhaiden valinnan aikana kun ehdokkaina on
rotuja, joiden arvostelemiseen heillä ei ole oikeutta. Äänestämättä jättäminen koskee kaikkia enintään 6
paneelia näyttelykategoriassa (uros, naaras, kastraattiuros, kastraattinaaras, nuori ja pentu). Esim. jos jaat
MCO, RAG ja SBI tuomarille, joka on ainoastaan kategorian II tuomari, tuomarin tulee jättää
äänestämättä koko näyttelykategorian 1 ajan, jos ehdokkaana on EXO tai PER. Toinen esimerkki: jos
järjestät Breed BIS-valinnan SIA/BAL/OLH/OSH ja kaikki määräykset täyttyvät, voit kutsua
koulutuskategorian IV tuomarin ja hän voi arvostella, nominoida ja äänestää Breed BIS-valinnassa.
Mitä pitäisi ottaa huomioon jaettaessa tuomarioppilaita kouluttaville tuomareille?
Lue alta, usein kysyttyjä kysymyksiä – tuomarioppilaat.
Usein kysyttyjä kysymyksiä – tuomarit
Mitä pitäisi ottaa huomioon näyttelyn parhaiden valinnan aikana?
Lue aikaisempi vastaus näyttelyiden järjestäjille.
Miten valitsen kissat käytännön tutkintoa varten?
Valitset kissat, jotka ovat tutkinnon koulutuskategoriassa, riippumatta missä näyttelykategoriassa ne ovat.
Kuinka vastaanotan / valvon astearvostelun?
Astearvostelut suoritetaan ja valvotaan koulutuskategorioittain. Ainoastaan kissat, jotka kuuluvat
koulutuskategoriaan voidaan laskea mukaan kansallisen tuomarin astearvostelutodistukseen.
Usein kysyttyjä kysymyksiä – tuomarioppilaat ja kouluttavat tuomarit
Mitä rotuja voin opiskella kouluttavan tuomarin kanssa ja mitä rotuja voidaan merkitä
tuomarioppilastodistukseen?
Voit opiskella ainoastaan sellaisen kouluttavan tuomarin kanssa, joka on pätevä koulutuskategoriassasi (I,
II, III ja IV). Kouluttavan tuomarisi arvostelemia, koulutuskategoriaasi kuulumattomia kissoja ei voi
merkitä tuomarioppilastodistukseesi. Tuomarioppilastodistukset pysyvät ennallaan koulutuskategorioiden
mukaisina ja siitä syystä ainoastaan kunkin koulutuskategorian kissoja voi kuhunkin todistukseen
merkitä.

