Zápis jednání výstavně-posuzovatelské komise SCHK za období 04-08/2013
Předseda: Eric Reijers, členové: Linda Knýová, Miroslava Litvanová, Petra Šnajdrová
1) Výstavně-posuzovatelská komise se zabývala především udělením výjimek pro výstavy
s menším počtem než 150 koček na den. Výjimky byly uděleny pro tyto výstavy:
a. MVK Most 12.5.2013
b. MVK Příbram 8.-9.6.2013
c. MVK Kladno 28.7.2013
d. MVK Ostrava 18.8.2013
2) Na základě vysokého počtu udělených výjimek předsednictvo SCHK na návrh výstavněposuzovatelská komise odsouhlasilo, že ZO, kterým byla v letošním roce udělena výjimka pro
pořádání mezinárodní výstavy s počtem méně než 150 koček, v příštím roce, tj. 2014, již
nebude udělena tato výjimka v případě, že nebudou mít dostatečný počet přihlášených
koček, tj. více než 150 na den. Apelujeme proto na výstavní výbory ZO, kterých se tento
problém letos týkal, aby si rozmyslely, zdali jsou schopny zajistit dostatečný počet koček na
jejich výstavu v příštím roce. V případě, že se tomu tak nestane, výjimka nebude udělena a
hrozí, že ZO budou nuceny výstavu zrušit a kompenzovat např. letenky pro posuzovatele,
zrušení pronájmu výstavní haly či vracet peníze vystavovatelům.
3) Výstavně-posuzovatelská komise upozornila ZO, které pořádají výstavy na nutnost řídit se
metodickým listem, který byl vydán výstavně-posuzovatelskou komisí v lednu 2012 (ke
stažení na webu SCHK) a dále upozornila ZO, že v případě výjimek pro pořádání výstavy
s počtem koček nižším než 150 je nutné žádat alespoň 5 dní před konáním výstavy. Po
skončení výstavy je nutné zaslat katalog, výsledkovou listinu a počet přihlášených a
přítomných koček na výstavě výstavě-posuzovatelské komisi elektronickou formou a také
oficiální tištěnou verzi katalogu poštou předsedovi výstavně-posuzovatelské komise
nejpozději do 14 dní od konání výstavy.
4) Posuzovatelé-žáci:
a. Na MVK Kladno (27.07.2013) složila úspěšně zkoušku na posuzovatele-žáka pro II.
kategorii sl. Adéla Justová.
5) Všichni posuzovatelé-žáci byli informováni o správném postupu pro přihlašování se na
žákování na výstavách.
6) Pan Paolo Tarabini nesložil dne 26.07.2013 zkoušku na posuzovatele kategorie II. Výstavněposuzovatelská komise se také zabývala jeho žádostí o druhý termín pro složení zkoušky na
posuzovatele kategorie II. Po důkladném zvážení komise došla k závěru, že novou zkoušku
bude možno vykonat až po 01.01.2014, aby měl dostatek času se na ni důkladně připravit.
Předsednictvo tento postup odsouhlasilo a informovalo o postupu MUDr. Marii Říhovou,
která je jeho mentorem.
7) Žádost Sabra Cat, mentorem je ČSCH, o výjimku pro pořádání 2 mezinárodních výstav
v Israeli (11.01.2014 a 03.05.2014) s počtem koček alespoň 75 s udělení 2 certifikátů během
1 dne výstavy. Výstavní komise, předsednictvo SCHK a FIFe Board souhlasí.

