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1. A organização dos shows nacionais e internacionais 

 

 

1.1 Condições e restrições gerais  

 

a. Nenhum show pode ser feito durante o fim de semana, imediatamente, 

seguinte á Assembléia Geral. 

b. A versão mais recente do calendário da FIFe, está publicada no site da FIFe: 

havendo requisição, a versão impressa da lista de shows, pode ser enviada 

ao Membro da FIFe ou a um Juiz da FIFe. 

c. A apelação contra um show só pode ser feita, à partir de dois anos antes de 

sua realização. 

d. Shows podem ser promovidos em qualquer dia da semana. Dois shows 

podem ser feitos na mesma semana. 

 

1.2 Requisição para a organização de um show. 

 

A requisição para a licença de organização de um show deve ser feita pelo membro 

da Fife, por meio da ferramenta de requisição de show do site da FIFe com, no 

mínimo, um mês de antecedência da exata data do evento. Shows só podem ser 

reservados com até dez anos de antecedência. 

 

1.3 Taxa da licença de organização de um show 

 

A requisição da licença para organizar um show nacional ou internacional é 

submetida à uma taxa em Euro, o montante desta é fixado pela Assembléia Geral da 

FIFe. Se um show de dois dias é separado por categorias em ambos os dias, paga-se 

apenas um show.  

Os montantes atuais podem ser achados no Anexo 1 das Regras Gerais da FIFe. 

 

1.4 Distância entre shows 

 

Se vários shows (nacionais ou internacionais) estão planejados para o mesmo dia, 

tem que haver ao menos 400km de distância entre os diferentes lugares. 

O show que primeiro for marcado tem a prioridade. 

Somente shows que tenham uma data e local fixados são protegidos pela regra dos 

400km. Os shows que, em primeira instância, não tiverem ainda um local fixado, não 

serão aceitos se um outro show já marcado, estiver dentro de 400km. 

Os shows organizados em cidades com menos de 400km de distância entre sí, 

podem ser feitos na mesma data se houver acordo entre os respectivos membros da 
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FIFe. Acordos escritos dos clubes devem ser enviados à Secretaria da Fife com, no 

mínimo, dois meses de antecedência da data do show. 

 

1.5 Gatos Selvagens, Munchkin e Scottish Fold 

 

É proibido exibir, promover ou anunciar:  

 Qualquer tipo de “gato selvagem” ou qualquer raça baseada nestas. (Ver 

as Regras Gerais da FIFe - artigo 13.1) 

  Gatos que sofram de (pseudo-) acondroplasia (como Munchkin) ou 

osteocondrodisplasia (como Scottish Fold) ou ancestral destes gatos. 

 

1.6 Show internacional 

 

Para obter o direito de organizar um show internacional e prover os certificados CAC, 

CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS e CACS, os organizadores devem 

cumprir as condições das regras presentes. 

 

1.7 A roseta da Fife. 

 

A roseta da Fife deve ser premiada em todos os eventos internacionais. 

 

1.8 Condições para um show internacional. 

Um show chamado “internacional” deve satisfazer as seguintes condições: 

a. Um ou mais juízes internacionais está/estão  presentes e, no mínimo um 

destes, deve ser de um país estrangeiro. 

b.  Um cirurgião veterinário deve estar presente na entrada do show para 

examinar os gatos e ele deve estar acessível durante todo o show. 

Nos shows organizados em dois dias consecutivos pelo Membro e, se os 

organizadores do show assim desejarem, os gatos que são exibidos em 

ambos os dias só precisam ir ao exame veterinário no primeiro dia de show. 

c. Os gatos devem estar vacinados por um cirurgião veterinário de acordo com 

as regras veterinárias de cada país, contra panleocopenia felina caliti vírus ou 

vírus de herpes felina, e  deve tomar seus reforços, no mínimo 15 dias antes 

do show. 

O data de validade da vacina é marcada pelo cirurgião veterinário no 

passaporte pet ou na carteira de vacinação.  

A vacina contra raiva deve estar de acordo com a legislação nacional. 

d. Deseja-se que juízes, juízes alunos e stewards sejam vacinados contra 

tétano, de acordo com a regulamentação médica. 
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e.  Ao menos 150 gatos dos quais, no mínimo 80%, devem ser gatos com 

pedigree, devem ser inscritos para a competição e listados no catálogo. No 

caso destes números não serem alcançados nos 14 dias que antecedem 

show, este será considerado nacional, com o mínimo de 80 gatos. 

f.       Em países com áreas de desenvolvimento ou membros com casos especiais, 

pode-se pedir permissão do Conselho FIFe para organizar show com 100 a 

150 gatos. A permissão, por escrito, pode ser dada pelo Conselho FIFe, 

depois de passar pela avaliação das razões. 

g. A quantidade mínima de gatos requerida para shows internacionais na Ásia, 

América Latina, Bulgária, Chipre, Grécia, Islândia, Reino Unido e para 

Membros Patrocinados, é reduzida para 100, dos quais, 80% devem ter 

pedigree, ser inscritos na competição e listados no catálogo. 

Para Bulgária, Chipre, Grécia e Reino Unido, essa redução no número é 

válida até a data indicada na Tabela de Exceções das Regras do Show. (ver 

página 43) 

h. Documentos oficiais, convites de show, catálogos de show, relatório de juízes 

e diplomas, contendo o logo FIFe devem ser impressos no alfabeto latino 

(ocidental) e se preciso for, com o alfabeto nacional. 

 

1.9 Condições para um show nacional 

 

Os artigos seguintes do capítulo 1 são aplicáveis na organização de show nacional: 

- Artigo 1.1 à 1.5. 

- Artigo 1.6:  

 - Trocando “internacional” por “nacional”. 

 - Deletando CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB E CACS E CAPS. 

- Artigo 1.8: 

 - Trocando o texto do 1.8 e. por: com no mínimo 80 gatos, dos quais 80% devem 

ser gatos com pedigree, devem estar inscritos na competição e ser listados no 

catálogo. 

 - Deletando o texto 1.8.g. 

 

1.10 Responsabilidades dos organizadores. 

 

Os organizadores devem: 

a. Convidar juízes reconhecidos ( ver artigo 6.1). 

b. Dar cobertura aos juízes e ao staff do show com segurança policial. 

Clubes que não podem garantir a segurança aos juízes internacionais, juízes 

alunos e stewards, enquanto estes estão a trabalho no show, devem notificá-

los adiantadamente, assim,  é dada a eles a oportunidade de assegurarem-se 

a sí mesmos em seu próprio país. 

c. Publicar uma programação indicando: 

 a data do show 
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 a localização e o endereço do salão do show 

 data de encerramento das inscrições 

 valor da taxa de inscrição 

 a lista dos juízes designados e as categorias para as quais eles estão 

qualificados a julgar 

 uma lista de hotéis onde gatos são aceitos, no intuito de permitir que os 

expositores façam suas próprias reservas. 

 requisitos de acesso sobre saúde e formalidades de fronteira 

 horário de abertura e encerramento do show 

 número de conta bancária na qual o pagamento da taxa de inscrição deve 

ser efetuado 

d. manter os seguintes documentos pelo período mínimo de três anos: 

 todas as cópias dos relatórios dos juízes 

 a lista original dos gatos sugeridos por cada juiz para Best in Show 

 cópias da lista dos gatos nominados para Best in Show 

 o catálogo do show 

 a lista de resultados e de gatos ausentes 

e. dar os documentos necessários ao juiz, antes do começo do julgamento, 

incluíndo – o mais cedo possível – a lista dos gatos ausentes. 

f.       colocar as gaiolas de julgamento (perto da mesa do juiz no ring de 

julgamento), disponíveis para o mínimo de 4 gatos 

g. equipar as gaiolas de julgamento com repartições 

h. enviar o nome e o endereço do hotel para os juízes designados, no mínimo 

14 dias antes do show. Os juízes também devem ser informados sobre o 

transporte para o hotel. 

i.       mudado para o artigo 6.7.2 

 

1.11 Fitas e rosetas 

 

DELETADO 

 

1.12 Pagamento do show e valor de entrada 

 

O pagamento da taxa de inscrição do show deve ser efetuado de acordo com as 

instruções do clube organizador do show. 

A garantia de pagamento das taxas de inscrição só se aplica a expositores cujas 

inscrições foram confirmadas pelo Membro da FIFe ou clube ao qual o proprietário do 

gato pertence. 

 

1.13 Mostra no exterior 
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O formulário de inscrição deve ser completado e apresentado de acordo com as 

instruções do clube organizador do show. 

 

1.14 O catálogo 

O logo da FIFe e o logo do Membro da FIFe deve ser impresso na capa do catálogo. 

O catálogo do show deve conter, no mínimo, os seguintes dados para cada gato : 

 Número do catálogo 

 Nome e título(s) do gato 

 Designação de raça e cor (código EMS) 

 Número do grupo (aplicável apenas as raças que estão sendo julgadas em 

grupos) 

 Data de nascimento 

 Sexo 

 Classe na qual o gato será julgado 

 Os nomes e códigos EMS dos pais do gato (não aplicável para gatos 

domésticos) 

 O nome do criador (não aplicável para gatos domésticos) 

 O nome do proprietário 

O catálogo deve conter: 

 Uma lista dos juízes designados e as categorias para as quais eles estão 

qualificados a julgar 

 A lista dos proprietários de todos os gatos exibidos, indicando no mínimo: 

o O nome do proprietário 

o O código ISO do país de domicílio do proprietário 

o A organização ou clube ao qual o proprietário está associado 

o O número de seu gato no catálogo  

Para shows nos quais os gatos podem obter certificados de vários dias, um catálogo 
associado pode ser publicado, fornecido a todos os gatos, claramente indicando em 
quais dias eles competem. 

 

1.15 Gatos que aparecem no catálogo 

 

a. Todos os registros no catálogo são sujeitos ao pagamento da taxa de 

inscrição, mesmo em caso de ausência. Se o expositor estiver impossibilitado 

de comparecer devido a circunstâncias imprevistas antes da data de 

encerramento (data em que a inscrição final é enviada), ele é obrigado a 

informar os organizadores, por escrito. 

b. Somente gatos que aparecem no catálogo podem competir 

c. Não é permitido remover gatos do saguão de exposição, antes do fim do 

show, sem a permissão especial do organizador. 
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1.16 Envio do catálogo ao Secretariado da FIFe 

O catálogo do show e a lista de resultados devem estar disponíveis por um período 
de três anos da data do show, se requisitada pelo Secretariado da FIFe. A lista deve 
conter todos os resultados incluindo Best in Variety, Nominação para Best in Show, 
Best in Show e gatos ausentes. 

 

1.17 Responsabilidade do clube organizador sobre expositores e visitantes 

O clube organizador é responsável por: 

 
a. Enviar a confirmação  de aceite ao expositor. 
         A confirmação de expositores estrangeiros deve ser enviada, pelo menos, 2 

semanas antes do show. 
         Exceções: circunstâncias inesperadas 
b.  Estabelecer a taxa de inscrição para cada um de seus shows, 

c. Controlar os preparativos necessários e a segurança do show. 

Deve-se notar, em especial, que: 

 É proibido colocar gaiolas uma em cima da outra 

 As gaiolas devem ter tamanho suficiente (mínimo 50 x 50 x50 cm por 

gato), para assegurar o conforto do gato 

 Um gato por gaiola simples, um máximo de três gatos por gaiola dupla (há 

exceções para ninhadas) 

 Deve haver no mínimo 1,25m de espaço livre para os visitantes entre as 

fileiras de gaiolas. 

d. Enviar um catálogo nos 40 dias que seguem ao show,  junto com todos os 

resultados, para a federação Nacional ou clube cujo membro participou do 

show 

e. Observar classificação por idade: 

 No caso de um show de um dia, o dia do show é o decisivo 

 No caso de um show de mais de um dia, dividido por categorias, o dia no 

qual a categoria em questão está agendada é o decisivo 

 No caso de outro tipo de show com categorias distribuídas por mais de um 

dia, o primeiro dia do show é o decisivo. 

 

2 World Show 

Todo ano um FIFe World Show  será organizado e conduzido de acordo com as 
seguintes regras: 
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2.1 Solicitação para o World Show 

O Membro Nacional da FIFe, interessado em conduzir o World Show, preenche um 
requerimento para o Conselho da FIFe. O Conselho da FIFe decide onde o show 
deverá ser organizado. Enquanto houver requerimentos não considerados, ainda 
disponíveis, o World Show não será alocado pelo mesmo Membro Nacional da FIFe 
pela segunda vez. 

 

2.2 Data do World Show 

O World Show deve sempre ser realizado no último final de semana de Outubro e 
deve aparecer no calendário oficial de shows da FIFe. 

 

2.3 Qualificações para o World Show 

Somente gatos de raças reconhecidas pela FIFe e gatos domésticos, pertencentes 
aos membros da Fife, podem se qualificar e competir no World Show. 

A participação no World Show só é possível para gatos que tenham: 

 
1) Alcançado a seguinte qualificação nos 13 meses prévios ao show: 

a. Filhotes (classe 12) 

 Best in Variety 

 Ou Nominação para Best in Show 

 Ou 3x Excellent 1. 

Adição por classe 12 (4-7 meses)  

Filhotes de 4-7 meses podem participar na classe 12 do World Show se eles 

tiverem alcançado no mínimo 1x Excellent 1. Esta qualificação é valida 

somente na classe 12. 

 

b. Juniors (classe 11) 

 Best in Variety 

 Ou Nominação para Best in Show 

 Ou 3x Excellent 1. 

 
c. Adultos (classe 1-10) 

 Best in Variety 

 Ou Nominação para Best in Show 

 Cada gato adulto qualificado na classe de filhote ou na classe de junior 

durante os treze meses antes do World Show. 

 
d. Gatos domésticos (classe 14) 

 Nominação para gato domestico  Best in Show  
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OU 
2) Obtido um dos títulos a seguir 

a. International Champion, International Premier ou maior 

b. Gatos domésticos com o titulo de Distinguished Show Merit (DSM) 

A qualificação para o World Show é checada e confirmada pela Federação 
Nacional ou clube onde o expositor é sócio. 

 

2.4 Titulo World Winner 

Todo gato ganhador do Best in Show irá receber o titulo de World Winner (WW), 
mencionado também o ano do show. O gatos vencedores irão receber seus títulos 
registrados em seus pedigrees na mesma forma dos outros títulos oficiais da FIFe 
(ver artigo 4.1.1). 

 

2.5 Restrições para shows na data do World Show 

Nenhum outro show FIFe será permitido no mesmo final de semana em que o World 
Show ocorrer. 

 

2.6 Scandinavian Winner Show 

Escandinávia (Noruega e Suécia) podem, uma vez ao ano, organizar um show de 
acordo com as regras válidas para o FIFe World Show 

1) Com a exceção do artigo 2.2 e 2.3.2.b. 

2) Trocando o artigo 2.3.1.a por 

Filhotes (classe 12) 

 Best in Variety 

 Ou Nominação para Best in Show 

 Ou 1x Excellent 1. 

 
3) Trocando artigo 2.4 por 

Todo gato ganhador do Best in Show receberá o titulo de Scandinavian Winner 
(SW). 

Os gatos ganhadores terão seus títulos registrados em seus pedigrees da mesma 
forma que os outros títulos oficiais da FIFe (ver artigo 4.1.1). 
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2.7 Participação dos juízes no rol do Best in Show 

Aos membros FIFe que conduzirem um show, como discriminado neste capítulo, é 
exigido assegurarem-se que: 

 Todos os juízes oficiados em uma categoria devem participar no rol do 

Best in Show desta categoria 

 Se necessário, um arbitro juiz (ver artigo 4.9.7) deve estar disponível para 

participar no rol do Best in Show de uma categoria para evitar decisões por 

sorteio. 

Exceções: circunstâncias fora de controle 

 

3 Admissão no show 

 

3.1 Registro no LO ou RIEX 

Todos os gatos inscritos em um show devem estar registrados no LO ou Riex de um 
Membro FIFe, com exceção de: 

 Gatos domésticos 

 Novatos 

 Gatos inscritos por expositores conforme delineado no artigo 8.2.2 

Os seguintes gatos podem não ter sido introduzidos no registro LO ou RIEX ainda, 
mas devem estar com seus registros pendentes: 

 Filhotes (4-7 meses) 

 Gatos importados de outras organizações 

 

3.2 Micro-chipping 

É recomendado que, quando possível, o micro-chip seja utilizado como forma de 
identificação dos gatos de show e de criação. 

 

3.3 Idade mínima 

A idade mínima de um gato deve ser de, no mínimo, 4 (quatro) meses durante o 
show. 

Esta regra se aplica a shows  Internacionais e Nacionais, Seminários de raça e 
Propaganda. 

 

3.4 Admissão no show 

As pontas das unhas dos gatos devem ser cortadas, antes da chegada ao saguão do 
show. 
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Não são admitidos no show: 

 Fêmeas lactantes 

 Fêmeas prenhas 

 Gatos anões 

 Gatos sem garras 

 Gatos com deformidades nos pés ou pernas ( por exemplo poli- ou 

oligodactilismo) 

 Gatos cegos 

 Gatos surdos 

 Gatos com caudas encurtadas 

 Gatos com orelhas cortadas 

 Gatos domésticos não castrados, com 10 meses ou mais 

 Gatos tatuados, com exceção daqueles que tem tatuado o código de 

identificação (ref ás Regras de Criação e Registro da FIFe, artigo 3.4). 

 

3.5 Gatos brancos 

Gatos brancos devem ter um certificado veterinário, declarando que eles não são 
surdos. 

 

3.6 Competir de acordo com o fenótipo 

Um gato compete em um show de acordo com sua aparência física (fenótipo). 

Se este difere de seu genótipo conhecido, tanto o fenótipo quanto o genótipo 
conhecido devem ser anotados no pedigree. O fenótipo deve estar de acordo com a 
descrição do sistema EMS e deve estar escrito entre parênteses. 

 

3.7 Trancamento de gaiolas 

É proibido – sujeito a penalidade de exclusão da competição – trancar-se as gaiolas 
com cadeados e/ ou trocar os gatos de gaiola antes do fim do julgamento. 

 

3.8 Sintomas de doença durante o show 

Se durante a habilitação veterinária ou durante show,  o veterinário oficial perceber 
que um gato mostra sintomas de doença, o gato em questão, assim como todos os 
outros gatos pertencentes ao mesmo expositor, devem ser imediatamente removidos 
do saguão do show. 

 

3.9 Faltas desqualificadoras 

Movido para a Tabela de Faltas dos Anexos 
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3.10 Faltas gerais em todas as raças 

Movido para a Tabela de Faltas nos Anexos 

 

4 Títulos e certificados de Show 

 

4.1 Títulos e certificados de Show 

 

4.1.1 Títulos e suas abreviações  

 

 

Titulo do show Abrev Art. Data de 

publicação 

Observação 

Champion CH 4.2  Estes títulos 

são colocados 

antes do nome 

completo do 

gato. 

Premier PR 4.2  

International 

Champion 

IC 4.3  

International 

Premier 

IP 4.3  

Grand 

International 

Champion 

GIC 4.4  

Grand 

International 

Premier 

GIP 4.4  

European 

Champion 

EC - até 

31.12.08 

European 

Premier 

EP - 
até 
31.12.08 

FIFe American 

Champion 

FAC - 
até 
31.12.08 

FIFe American 

Premier 

FAP - 
 até 
31.12.08 

Supreme SC 4.5 até 
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Champion 01.01.09 

Supreme Premier SP 4.5 
até 
01.01.09 

National Winner NW 4.17 
 até 
01.01.11 

Estes títulos 

são colocados 

antes do nome 

completo e 

antes de um 

possível titulo 

Champion ou 

Premier do 

gato. 

Scandinavian 

Winner 

SW 2.6  

World Winner WW 2.4  Este titulo + o 

ano são 

colocados 

antes do nome 

completo do 

gato e antes de 

um possível 

titulo Champion 

ou Premier. 

Junior Winner JW 4.15  Estes títulos 

são colocados 

depois do nome 

completo do 

gato. 

Distinguished 

Merit 

DM 4.13  

Distinguished 

Show  Merit 

DS

M 

4.14  

Distinguished 

Variety Merit 

DV

M 

4.16  

 

 

Para raças preliminarmente reconhecidas, as abreviações dos títulos Champion, 

Premier, Internacional Champion e Internacional Premier serão precedidos por um 

“P”, indicando titulo preliminar (i.e. PCH, PPR,PIC, PIP). 

Todos os títulos de show da FIFe são: 

 Disponíveis apenas para gatos registrados na FIFe (e gatos domésticos), 

de propriedade de membros individuais dos Membros Nacionais da FIFe. 

 Para serem exibidos apenas por sua abreviação, exceto o titulo WW. 

 

4.1.2 Certificados e suas abreviações 
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Nome do certificado Abreviação do Certificado 

Certificat d‟Aptitude au Championnat de 
Beaute 

CAC 

Certificat d‟Aptitude au Premium de Beaute CAP 

Certificat d‟Aptitude au Championnat 
International  de Beaute 

CACIB 

Certificat d‟Aptitude au Premium 
International  de Beaute 

CAPIB 

Certificat d‟Aptitude au Grand Championnat 
International  de Beaute 

CAGCIB 

Certificat d‟Aptitude au Grand Premium 
International  de Beaute 

CAGPIB 

Certificat d‟Aptitude au Championnat 
Supreme de Beaute 

CACS 

Certificat d‟Aptitude au Premium Supreme 
de Beaute 

CAPS 

 

4.2 Obtendo o titulo de Champion ou Premier 

Provido ao gato que obteve o mínimo número de pontos requeridos (ver artigo 6.9): 

 CAC é premiado na classe “aberta” 

 CAP é premiado na classe “castrados” 

Para obter o título Champion ou Premier, um gato deve ter sido premiado: 

 3 (três) CAC respectivamente CAP 

 Por 3 (três) diferentes juízes 

 Durante 3 (três) shows internacionais ou nacionais da FIFe 

 

4.3 Obtendo o título de International Champion ou International Premier 

Provido ao gato que obteve o mínimo número de pontos requeridos (ver artigo 6.9): 

 CACIB é premiado na classe “Champion” 

 CAPIB é premiado na classe “Premier” 

Para obter o titulo International Champion ou International Premier, um gato deve ter 
sido premiado: 

 3 (três) CACIB respectivamente CAPIB 

 Por 3 (três) diferentes juízes 

 Em no mínimo dois diferentes países 

 Durante 3 (três) shows internacionais da FIFe 
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No máximo 2 (dois) CACIB, respectivamente, CAPIB podem ser obtidos no mesmo 
país.  São abertas exceções para os membros individuais residentes nos países 
descritos nos Anexos. 

 

4.4 Obtendo o titulo de Grand International Champion ou Grand International  
Premier 

Provido ao gato que obteve o mínimo número de pontos requeridos (ver artigo 6.9): 

 CAGCIB é premiado na classe “International Champion” 

 CAGPIB é premiado na classe “International Premier” 

Para obter o titulo Grand International Champion ou Grand International Premier, um 
gato deve ter sido premiado: 

a.  

 6 (seis) CAGCIB, respectivamente, CAGPIB 

 Por no mínimo  3 (três) diferentes juízes 

 Em no mínimo 3 (três) diferentes países 

 Durante 6 (seis) shows internacionais da FIFe 

No máximo 4 (quatro) CAGCIB, respectivamente, CAGPIB podem ser obtidos no 
mesmo pais.  São abertas exceções para os membros individuais residentes nos 
países descritos nos Anexos. 

OU 

b. 

 8 (oito) CAGCIB, respectivamente, CAGPIB 

 Por no mínimo 4 (quatro) diferentes juízes 

 Em 2 (dois) diferentes países 

 Durante 8 (oito) shows internacionais da FIFe 

No máximo 7 (sete) CAGCIB, respectivamente, CAGPIB podem ser obtidos no 
mesmo pais.  São abertas exceções para os membros individuais residentes nos 
países descritos nos Anexos. 

 

4.5 Obtendo o titulo de Supreme Champion ou Supreme  Premier 

Provido ao gato que obteve o mínimo número de pontos requeridos (ver artigo 6.9): 

 

 CACS é premiado na classe “Grand International Champion” 

 CAPS é premiado na classe “Grand International Premier” 

Para obter o titulo Supreme Champion ou Supreme Premier, um gato deve ter sido 
premiado: 

a.  

 9 (nove) CACS respectivamente CAPS 
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 Por no mínimo  3 (três) diferentes juízes 

 Em no mínimo 3 (três) diferentes países 

 Durante 9 (nove) shows internacionais da FIFe 

No máximo 7 (sete) CACS respectivamente CAPS podem ser obtidos no mesmo pais.  
São abertas exceções para os membros individuais residentes nos países descritos 
nos Anexos. 

OU 

b.  

 11 (onze) CACS respectivamente CAPS 

 Por no mínimo 6 (seis) diferentes juízes 

 Em 2 (dois) diferentes países 

 Durante 11 (onze) shows internacionais da FIFe 

No máximo 10 (dez) CACS respectivamente CAPS podem ser obtidos no mesmo 
pais.  São abertas exceções para os membros individuais residentes nos países 
descritos nos Anexos. 

 

4.6 Aprovação dos títulos 

Certificados que são reconhecidos como qualificadores para os títulos Champion, 
Premier, International Champion, International Premier, Grand International 
Champion, Grand International Premier, Supreme Champion e Supreme Premier se 
tornarão validos, apenas após aprovação pela Federação Nacional ou clube nacional 
ao qual o expositor pertence. 

Para obter um titulo, o proprietário de um gato deve notificar o Secretariado Nacional, 
dentro do mês seguinte do recebimento do último certificado necessário ao titulo. 

Certificados e títulos que não são obtidos de acordo com as Regras da FIFe, não 
devem ser reconhecidos. 

Todos os certificados de títulos devem ter sido obtidos na mesma variedade (código 
EMS) / grupo. 

Se uma mudança no código EMS, resulta na mudança da variedade/grupo, então: 

 Os títulos já aprovados devem ser mantidos (para variedades reconhecidas). 

 Os certificados para os novos títulos devem ser obtidos na nova variedade/grupo. 

 

4.7 Ir para uma classe mais alta 

Assim que um gato obtiver todos os certificados requeridos para um titulo, 
considerando-se os artigos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e  4.6, é obrigatório que este gato seja 
exibido na classe mais alta seguinte. 

Um gato que já tenha obtido o número máximo de certificados requeridos para um 
titulo no mesmo pais, não pode entrar novamente na referida classe em um show 
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deste pais. Enquanto ele não cumprir os requisitos para a classe mais alta seguinte, o 
gato só pode ser exibido fora da competição. 

 

4.8 Best in Variety (BIV) 

 

a. Best in Variety será escolhido pelo juiz entre todos os gatos de uma 

variedade, desconsiderando-se idade e sexo, desde que haja presente nesta 

variedade, no mínimo 3 gatos. 

b. No caso de um número maior de competidores, um máximo de 3 diferentes 

BIV podem ser decididos entre (filhotes 4-7 meses, junior 7-10 meses e 

adultos) sob a aplicação de regra acima mencionada. Ver possibilidades 

mínimas na página 34. 

c. Castrados, com no mínimo 10 meses, competem, separadamente, entre si 

pelo Best in Variety. 

d. Para alcançar Best in Variety, o gato deve obter no mínimo 95 pontos. 

e. Um juíz tem a liberdade de reter o Best in Variety, se os gatos não possuírem 

mérito suficiente, todavia, o Best in Variety não pode ser negado, se o 

expositor obteve os necessários 95 pontos em sua classe. 

 

4.9 Nominação para Best in Show (NOM) e Best in Show (BIS) 

 

4.9.1 Nominação para o Best in Show (NOM) 

Cada juiz pode nominar um gato em cada categoria que estiver julgando: 

 Macho adulto 

 Fêmea adulta 

 Macho adulto castrado 

 Fêmea adulta castrada 

 Junior 7-10 meses (não dividido por sexo) 

 Kitten 4-7 meses (não dividido por sexo). 

Gatos domésticos pode ser nominados sem diferenciação de idade: 

 Macho de pelo curto 

 Fêmea de pelo curto 

 Macho de pelo longo 

 Fêmea de pelo longo 

 

4.9.2 Condições para nomeação Best in Show 

O gato deve pertencer a uma variedade reconhecida e a uma raça totalmente 
reconhecida (não aplicável a gatos domésticos). 
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O gato deve ter obtido no mínimo 97 pontos. 

A nominação para Best in Show não pode ser recusada, se o gato obteve os 
necessários 97 pontos em sua classe. 

Desde que o gato tenha obtido no mínimo 97 pontos, o juíz pode nominar: 

 Um gato adulto para o Best in Show adulto, mesmo se este tenha sido 

vencido no Best in Variety por um junior ou filhote, ou por outro adulto do 

sexo oposto na mesma variedade 

 Um gato castrado para um Best in Show castrado mesmo se este tenha 

sido vencido no Best in Variety por outro neutro do sexo oposto na mesma 

variedade 

 Um gato junior para o Best in Show junior, mesmo se este tenha sido 

vencido no Best in Variety por um adulto ou um filhote da mesma variedade 

 Um filhote para o Best in Show filhote, mesmo se este tenha sido vencido 

no Best in Variety por um adulto ou junior na mesma variedade. 

Quando um juiz completou o julgamento e as nominações para uma ou mais 
categorias que tiverem sido selecionadas, não é permitido ao juiz recomeçar a julgar 
outros gatos da mesma categoria, com a exceção de gatos de variedades não 
reconhecidas ou de raças preliminarmente reconhecidas ou não reconhecidas. 

Alunos juízes podem nominar os melhores gatos. 

 

4.9.3 Best in Show (BIS) 

The Best in Show podem ser escolhidos de: 

 Overall- categoria I,II,III e IV em conjunto 

 Separado - categoria I,II,III e IV 

Quando o Best in Show é overall, o rol é composto por, no mínimo um juiz 
internacional all-breed, quando o Best in Show é separado, juízes internacionais 
serão requisitados para suas categorias específicas. 

Cada categoria pode ter 6 (seis) títulos Best in Show: 

 Macho adulto 

 Fêmea adulta 

 Macho castrado adulto 

 Fêmea castrada adulta 

 Junior 7-10 meses (não dividido por sexo) 

 Filhote 4-7 meses (não dividido por sexo) 

A critério do organizador do show: 

 O macho adulto Best in Show e a fêmea  adulta Best in Show podem 

competir para o Best In Show adulto versus Best In Show Sexo oposto adulto 

(BOS) 

 O macho castrado adulto Best in Show e a fêmea castrada adulta Best in 

Show podem competir para o Best In Show castrados adulto versus Best In 

Show Sexo oposto castrados adulto (BOS) 
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Gatos domésticos podem ter no máximo 2 títulos de Best in Show: 

 Best in Show gato doméstico de pelo curto e Best in Show gato doméstico 

de pelo longo, ou 

 Best in Show gato doméstico macho e Best in Show gato doméstico 

fêmea, ou 

 Best in Show gato doméstico. 

 

4.9.4 Best in show da raça 

Os organizadores de um show podem conduzir um Best in Show de raça (Breed Best 
in Show) sob as seguintes condições: 

1. Existem, no mínimo, 50 gatos inscritos nas classes 1-12 e competindo no 

Show, de qualquer raça (definida pelo código EMS)  em qualquer das 

categorias II ou III. 

2. As outras raças da categoria em questão, nas classes 1-12, também devem 

ter, no mínimo 50 gatos no total. 

3. Raças que tem um Breed BIS não competem no Best in Show de sua 

categoria. Juízes podem nominar 6 (seis) gatos para o Breed BIS e 6 (seis) 

para o Best in Show das outras raças da categoria (referência ao artigo 4.9.1) 

4. Titulos Best in Show do Breed BIS tem total validade para os títulos FIFe 

DSM e JW. 

5. Breed BIS é limitado a um por dia, independentemente da categoria 

6.  50 gatos é a quantidade mínima, os Membros FIFe podem aumentar o 

montante mínimo para o Breed BIS de seus shows ou países, para um 

montante maior. 

7. Não é obrigatória a existência de um Breed BIS nem pode ser um dispositivo 

compulsório, ele está a critério da decisão do organizador do show ou 

Membro FIFe. 

8. Se o Breed BIS é realizado, isto deverá ser comunicado com, no mínimo duas 

semanas de antecedência da data do show 

9. Um Breed BIS pode ser inserido como uma observação na lista oficial de 

shows da FIFe do site usando o formato DD-MM-AAAA Breed BIS XXX, onde 

XXX é o código EMS da raça em questão. Exceto em shows de uma data, 

inclusive a data pode ser indicada, por exemplo 01-01-2012 Breed BIS BRI. 

10. Um Breed BIS não deve ser aplicado em shows conforme os delineados no 

capitulo 2.  

 

4.9.5 Best in Show para shows de uma única raça 

Shows de uma única raça são aqueles em que só se admite a entrada de uma raça 
singular (definida pelo código EMS). Fica a critério dos organizadores do show tornar 
elegível a entrada de raças irmãs (ver Regras de Criação e Registro da FIFe). 

Num show de raça única, cada juiz pode nominar 8 gatos: 

 Macho adulto 
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 Fêmea adulta 

 Macho adulto castrado 

 Fêmea adulta castrada 

 Junior macho 7-10 meses 

 Junior femea 7-10 meses 

 Filhote macho 4-7 meses 

 Filhote femea 4-7 meses 

 

Um show de raça única pode ter os oito títulos Best in Show seguintes: 

  Macho adulto 

 Fêmea adulta 

 Macho adulto castrado 

 Fêmea adulta castrada 

 Junior macho 7-10 meses 

 Junior femea 7-10 meses 

 Filhote macho 4-7 meses 

 Filhote femea 4-7 meses 

Observação – este artigo só se aplica ao Best in Show no caso de shows de raça 
única e não deve ser confundido ou combinado com o Breed BIS delineado no artigo 
4.9.4. 

 

4.9.6 Condições para o Best in Show 

O organizador do show deve prover a cada juiz, no rol do Best in Show,  uma lista 
contendo o número do catálogo, o sexo, a data de nascimento (ou idade) e o código 
EMS dos gatos  nominados apresentados para o júri do Best in Show. 

Juízes probatórios e alunos juízes devem estar presentes no rol. 

Os gatos devem ser apresentados: 

 Pelos stewards 

 Com seus números do catálogo e o código EMS 

Os gatos são examinados e manuseados por cada membro do júri do Best in Show, 
este exame é feito em público. 

 

4.9.7 Votação durante o Best in Show 

 

A votação durante o Best in Show deve ser pública e o número de votos que um gato 
nominado recebeu, deve ser mostrado pelos juízes ou anunciado pelos 
organizadores do show. 

Um juiz não deve se abster de votar no Best in Show. 

Um voto proferido por um juiz aluno nunca conta no resultado da votação. 
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O mesmo se aplica para um juíz probatório, com exceção de um juíz probatório que já 
seja juiz internacional em outra categoria: depois de aprovação do estágio pelo juiz 
supervisor, o voto é válido. 

O gato que receber o maior número de votos, será declarado Best in Show. 

Em todos os casos em que os votos são iguais, a decisão devera ser tomada da 
seguinte forma: 

1) Os juízes que não votaram nos gatos com o maior número de votos devem 

votar novamente, desta vez considerando apenas os gatos que obtiveram o 

maior número de votos. 

2) Se todos os juízes do rol votaram para os gatos com o maior número de 

votos, a decisão deve ser tomada por um árbito juiz. Um juiz árbitro é um juiz 

designado para o show que é qualificado a julgar uma determinada categoria 

mas, que não a julga de fato durante o show. Se o juiz árbitro não estiver 

disponivel, a decisão deve ser tomada por sorteio. 

 

4.10 BIV, NOM, BIS na planilha de resultados 

Os títulos Best in Variety (BIV), Nominação para Best in Show (NOM) e Best in Show 
(BIS), devem ser indicados na planilha de resultados. 

 

4.11 Participação de castrados em BIV e BIS 

DELETADO- referência aos artigos 4.8 e 4.9 

 

4.12 World Winner (WW) 

DELETADO- refêrencia ao artigo 2.4 

 

4.13 Distinguished Merit (DM) 

DELETADO- referência as Regras de Criação e Registro da FIFe, artigo 5.3.2 

 

4.14 Distinguished Show Merit (DSM) 

Este titulo só está disponível para shows internacionais, para gatos adultos de raças 
totalmente reconhecidas e para gatos domésticos. 

Para obter este titulo, o gato deve ganhar o Best  in Show (BIS) ou Best in Opposite 
Sex (BOS), no mínimo 10 vezes, nas classes 1-10 ou 14. 

O período mais curto possível para  qualificação é de dois anos e um dia, entre o 
primeiro Best  in Show (BIS) ou Best in Opposite Sex (BOS) e o décimo. Isto visa 
prevenir que um gato se torne um DSM muito rapidamente. 
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4.15 Junior Winner 

Este titulo só está disponível para shows internacionais e para gatos de raças 
plenamente reconhecidas. 

Para obter o titulo, o gato deve ganhar um Best in Show, no mínimo 5 vezes nas 
classes 11 e/ou 12. 

São abertas exceções para membro individuais que residam em países citados nos 
Anexos. 

 

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM) 

Este titulo só está disponível para shows internacionais e nacionais, para gatos de 
variedades reconhecidas ou raças preliminarmente reconhecidas. 

Para obter o titulo, o gato deve ganhar o Best in Variety, no mínimo 10 vezes, nas 
classes 1-12. 

O tempo mínimo de classificação é de dois anos e um dia, entre o primeiro Best in 
Variety e o décimo. Isto previne que o gato se torne DVM muito rápido. 

 

4.17 National Winner (NW) 

Os Membros da FIFe podem conceder o título de National Winner (NW), anualmente, 
de acordo com seus próprios critérios, os quais devem ser publicados, 
antecipadamente, ao ano em questão: 

As seguintes condições devem ser encontradas: 

a. Os Membros da FIFe podem conceder o titulo de National Winner a , no 
máximo 15 gatos, em cada ano-calendário 

b. Estes gatos devem ter competido nas classes 1-12 ou 14, em shows do ano 
em questão, os Membros da FIFe devem decidir o número mínimo de shows 

c. Os Membros FIFe só podem usar como base para a competição do titulo de 
National Winner, os resultados dos shows organizados por eles mesmos 

d. Os Membros FIFe só podem conceder o título de National Winner a gatos de 
raças reconhecidas em seu próprio Livro de Pedigree (assim como a gatos 
domésticos), e que pertençam a seus próprios membros individuais 

e. Os gatos vencedores terão seu titulo de NW registrado da mesma forma que 
os demais títulos oficiais da FIFe (ver artigo 4.1.1) 

f.       Os nomes dos gatos National Winner devem ser publicados 

 

5 Classes do Show 
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5.1 Competindo na classe correta 

A classificação é de acordo com as regras da FIFe. 

A idade dos gatos deve aparecer no relatório do juiz. 

O padrão de raça aplicado é o padrão reconhecido pela FIFe 

Um gato só pode concorrer na classe a qual ele pertence. 

 

5.2 Diplomas 

Movido para o artigo 6.8.2 

 

5.3 Competindo na classe de castrados 

Quando um Champion, International Champion, Grand International Champion, 
European Champion, FIFe American Champion ou Supreme Champion é castrado, 
este pode, enquanto tiver seu título, se qualificar para os titulos de Premier,  
International Premier, Grand International Premier, Supreme Premier. 

 

5.4 Classes oficiais de show 

Os organizadores do show devem aderir as seguintes classes oficiais de show: 

 

Classe Nome da Classe Certificado 

1 Supreme Champion (e European Champion e FIFe 
American Champion) 

- 

2 Supreme Premier (e European Premier e FIFe American 
Premier) 

- 

3 Grand International Champion CACS 

4 Grand International Premier CAPS 

5 International Champion CAGCIB 

6 International Premier CAGPIB 

7 Champion CACIB 

8 Premier CAPIB 

9 Open CAC 

10 Neutro CAP 

11 Junior (6-10 meses) - 

12 Kitten (3-6 Meses) - 

13a Novice - 

13b Control - 
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13c Determination - 

14 Gatos domésticos - 

 

Todas as classes entre 1 a 12 são subdivididas observando-se a raça, variedade e 
sexo. 

Gatos competindo nas classes 1 até 12 podem competir pelo Best in Variety 
observado o artigo 4.8 e, para o Best in Show, observado o artigo 4.9 e 5.5.4. 

Gatos competindo na classe 14 podem competir para o Best in Show, gatos 
domésticos, observado o artigo 4.9. 

 

Classe 1. Supreme Champion (e European Champion / FIFe American 
Champion) 

Esta classe é aberta aos gatos que já tenham recebido o titulo „Supreme Champion‟, 
„European Champion‟ ou „FIFe American Champion‟. 

O gato irá receber um relatório assinalado pelo juiz como „Prize of Honour‟ e não será 
mais classificado. 

Classe 2. Supreme Premier (e European Premier e FIFe American Premier) 

Esta classe é aberta aos gatos castrados que já tenham recebido o titulo „Supreme 
Premier‟, „European Premier‟ ou „FIFe American Premier‟. 

O gato exposto irá receber um relatório assinado pelo juiz como „Prize of Honour‟ e 
não será mais classificado. 

Classe 3. Grand International Champion 

Esta classe é aberta aos gatos que já tenham recebido o titulo „Grand International 
Champion‟. Nesta classe se é premiado com um CACS. 

Classe 4. Grand International Premier 

Esta classe é aberta aos gatos castrados que já tenham recebido o título „Grand 
International Premier‟. Nesta classe se é premiado com um CAPS. 

Classe 5. International Champion 

Esta classe é aberta aos gatos que já tenham recebido o titulo „ International 
Champion‟. Nesta classe se é premiado com um CAGCIB. 

Classe 6. International Premier 

Esta classe é aberta aos gatos castrados que já tenham recebido o titulo „ 
International Premier‟. Nesta classe se é premiado com um CAGPIB. 

Classe 7.  Champion 

Esta classe é aberta aos gatos que já tenham recebido o titulo „Champion‟. Nesta 
classe se é premiado com um CACIB. 

Classe 8. Premier 

Esta classe é aberta aos gatos que já tenham recebido o titulo „Premier‟. Nesta classe 
se é premiado com um CAPIB. 
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Classe 9. Open 

Esta classe é aberta aos gatos que possuam, no mínimo 10 meses de idade, durante 
o show, considerando-se os artigos 1.17.e. e 3.1. Nesta classe se é premiado com 
um CAC. 

Classe 10. Neutros 

Esta classe é aberta aos gatos castrados que possuam, no mínimo 10 meses de 
idade, durante o show, considerando-se os artigos 1.17.e. e 3.1. Nesta classe se é 
premiado com um CAP. 

Classe 11. Junior (7-10 meses) 

Esta classe é aberta aos gatos que possuam  7 meses de idade, durante o show, mas 
que não possuam ainda 10 meses, considerando-se os artigos 1.17. e 3.1. 

Classe 12. Kitten (4-7 meses) 

Esta classe é aberta aos gatos que possuam 3 meses de idade, durante o show, mas 
que não possuam ainda 6 meses considerando-se os artigos 1.17.e. e 3.1. 

Classe 13a. Novatos 

Um novato ou principiante é um gato cujos parentes são desconhecidos ou sem 
pedigree. 

Um novato só pode ser exibido na classe Novice dos shows internacionais de sua 
própria cidade, com a idade mínima de 10 meses e após ter sido checado pelo 
Membro Nacional da FIFe, observadas as Regras de Criação e Registro da FIFe. 

Um novato só pode concorrer uma vez na classe Novatos. 

Nesta classe os gatos são checados por dois juízes internacionais da FIFe. 

O organizador do show deve prover aos juízes um esclarecimento por escrito, com o 
porque do gato estar sendo apresentado nesta classe. 

O gato novato deve obter a qualificação “Excelente” (de acordo com o objetivo do 
padrão da raça para raças reconhecidas) respectivamente “I” (de acordo com o 
padrão proposto para uma raça não reconhecida) para autorizar o recadastramento e 
uso do novato em um programa de criação para a raça pretendida (ver Regras de 
Criação e Registro, artigo 9.2.3) 

As assinaturas de ambos os juízes são obrigatórias.  

Classe 13b. Controle 

A classe de Controle é para as raças que estão sendo desenvolvidas ou onde o 
cruzamento de raças está sendo permitido com propósitos antecipadamente 
permitidos pelo Membro Nacional da FIFe.. 

Um gato só pode ser exibido na classe de Controle d6s shows internacionais, em seu 
próprio pais, com idade mínima de 4 meses e depois de ter sido checado pelo 
Membro Nacional FIFe, observadas as Regras de Criação e Registro da FIFe. 

Nesta classe, os gatos são checados por dois juízes internacionais da FIFe e isto 
pode ser feito antes do julgamento oficial começar. 

Os organizadores do show devem prover aos juízes um explanação, por escrito, com 
o porque do gato estar sendo exposto nesta classe. 
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O gato não recebe uma avaliação por escrito, mas deve obter uma qualificação 
“Excelente” (de acordo com o objetivo do padrão da raça para raças reconhecidas) 
respectivamente “I” (de acordo com o padrão proposto para uma raça não 
reconhecida) para ser recadastrada em sua raça pretendida (ver Regras de Criação e 
Registro, artigo 9.2.2) 

As assinaturas de ambos os juízes são obrigatórias.  

Classe 13c. Determinação 

Para estabelecimento do código EMS correto, um gato pode ser checado na classe 
de Determinção, para cor de seu pelo ou qualquer outra característica por requisição 
do Membro da FIFe ou do expositor. 

Nesta classe os gatos são checados por dois juízes internacionais da FIFe e isto 
pode ser feito antes do julgamento oficial se iniciar. 

O gato não recebe uma avaliação por escrito, uma qualificação ou uma classificação, 
mas apenas a confirmação do código EMS completo, a ser assinado por ambos os 
juízes. 

Classe 14. Domesticos 

Gatos domésticos devem ser julgados de acordo com o ser padrão na FIFe (ver Parte 
Geral dos Standards). 

 

5.5 Sem padrão – Não reconhecidas – Preliminarmente reconhecidas 

 

5.5.1 Variedades sem padrão  

Gatos pertencentes a uma variedade sem padrão de uma raça deve ser introduzido 
no show e aparecer no catálogo e no relatório dos juízes como XLH* <XXX> ou XSH* 
<XXX> (ver artigo 6.1 nas Regras de Criação e Registro da FIFe). 

*significa informação adicional segundo o sistema EMS; p. ex. lower case basic colour 
letter, etc, XXX é o codigo EMS da raça originária. 

Nos shows, as variedades sem padrão são consideradas como descendência de pelo 
longo e pelo curto; referente ao artigo 5.5.3. 

 

5.5.2 Variedades não reconhecidas 

Gatos que não pertençam a uma variedade reconhecida, devem ser introduzidos no 
show,aparecer no catalogo e nos relatórios dos juízes sob seu código SEM aplicável 
a raça, com a letra “x” adicionada no caso de uma variedade não reconhecida. 

Por exemplo, PER x*, EXO x*, SBI x*, BRI x*, ABY x*, OSH x*. 

*significa informação adicional seguindo o sistema EMS; i.e. lower case basic colour 
letter, etc. 

Para aqueles gatos cuja variedade não é reconhecida, receberão uma qualificação ( 
Excelente, Muito Bom e Bom) e serão classificados, mas não receberão um 
certificado (CAC, CAP ou mais). 
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Estes gatos não podem competir para Best in Show. 

Entretanto, eles podem competir entre si para um Best of Unrecognised Variety, 
porém este titulo extra-oficial nunca conta como um titulo DVM, mesmo depois do 
reconhecimento da variedade em questão. 

 

5.5.3 Raças não reconhecidas e gatos domésticos 

O gato pertencente a uma raça não reconhecida deve ser introduzido e aparecer no 
catalogo e nos relatórios dos juízes sob o código SEM aplicável a raça, incluindo a 
palavra “non” para indicar uma raça não reconhecida (ver artigo 8.1 das Regras de 
Criação e Registro da FIFe). 

Eles serão divididos em classes de acordo com a raça, sexo e idade. 

Os organizadores do show devem informar aos juízes adiantadamente sobre a data 
do show assim como qual raça não reconhecida, precedida de uma abreviação 
(código SEM *non) eles devem julgar. 

Em cada classe, o gato será classificado apenas I,II,III e IV, mas não recebera uma 
qualificação. 

No caso de uma classe maior do que 3 inscritos, todos os outros gatos da classe 
serão classificados como V (integram o quinto lugar). 

Isto se aplica a 

 Raças não reconhecidas (*non) listadas nas Regras de criação e Registro 

da FIFe. (art 8.1) 

 Descendência de pelo longo (XLH) 

 Descendência de pelo curto (XSH) 

 Gatos domésticos (HCL-HCS) 

Com exceção dos gatos domésticos, os quais possuem seu próprio Best in Show de 
acordo com o artigo 4.9, estes gatos não devem competir por Best in Show. 

Entretanto, eles podem competir entre si por um Best of Unreconised Variety ou Best 
of Unreconised, mas estes títulos extra oficiais nunca serão computados como um 
titulo DVM ou DSM, mesmo depois do reconhecimento da raça em questão. 

 

5.5.4 Raças reconhecidas preliminarmente 

Gatos pertencentes raças reconhecidas preliminarmente receberão uma qualificação 
e serão classificados, mas não poderam ser inscritos numa classe mais alta do que 7 
ou 8 e consequentemente não podem receber um certificado maior do que CACIB ou 
CAPIB. Gatos que houverem obtido o ultimo certificado requerido nas classes 7 ou 8, 
podem apenas participar do show porem fora da competição. 

Gatos pertencentes raças reconhecidas preliminarmente podem competir por um Best 
in Variety, mas não podem ser nominados para um Best in Show nem se tornarem 
um Best in Show. 
5.6. Classes Adicionais em um Show 
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Ao organizador do show é permitido estabelecer classes adicionais em um show com 
observância aos seus costumes locais, por exemplo 

 Pares 

 Machos 

 Grupos 

 Criação nacional 

 Gatos importados 

 Gatis 

 Machos e femeas 

 Veteranos 

O organizador do show deve informar o juiz com antecedência, que ele deve julgar 
classes adicionais. 

Gatos de classes adicionais só serão classificados I,II,III e IV, mas não receberão um 
qualificação. No caso de uma classe maior do que 3 inscritos, , todos os outros gatos 
da classe serão classificados como V (integram o quinto lugar). 

 

6 Juizes, stewards e julgamento 

 

6.1 Juízes 

 

6.1.1 Juizes da FIFe 

 

a. A lista atualizada de juízes FIFe está publicada no site da FIFe, 

Uma versão impressa completa desta lista de juízes pode ser requisitada a 

um membro da FIFe ou a um juiz da FIFe. 

b. Apenas a um juiz reconhecido pela FIFe é permitido julgar em shows 

nacionais e internacionais, os quais são organizados por membros da FIFe ou 

um clube afiliado a este. 

c. O juiz deve ser convidado, por escrito, pelo organizador do show 

d. O juiz deve responder ao convite, por escrito, num tempo máximo de um mês 

de quando recebido. 

e. Um juiz deve aceitar convites, apenas, para shows nacionais ou 

internacionais, os quais estejam listados no calendários de show da FIFe. 

Esta lista de shows é publicada no site de FIFe. 

         A violação desta norma resultará em ações disciplinares. 

f.       O juiz que, por qualquer razão, cancele um convite já aceito para julgar em 

um show, somente  poderá aceitar um  convite para outro show,  na mesma 

data, depois que o organizador que enviou o convite original, o qual foi 

cancelado, der seu aceite, por escrito. 

        . A  violação desta  regra  resultará  em ações disciplinares.  

g. Um  Juiz inativo  não  pode  julgar  em  nenhum  show. 
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6.1.2 Juizes não pertencentes a FIFe 

a. Um  Membro  FIFe  quiser  convidar um juiz  não  pertencente   a  FIFe  para  

julgar  em  um  show   da  FIFe,  deve  primeiro  obter  a  permissão  do  

conselho  da  FIFe, separadamente  para  cada  designação. 

b. O  organizador  de  um  show  onde  um  juiz  não  pertencente  a  FIFe  irá  

julgar, deve  prover   a  este  juiz ,  antecipadamente,  as  Regras  do  Show , 

Regras  dos Juizes   e  Padrões  da  FIFe. 

c. Em  um  show  FIFe,  um  juiz  não  pertencente  a  FIFe ,  está  autorizado  a  

julgar  - de  acordo  com  Padrões   e  Regras  da  FIFe  - aquelas  raças  as  

quais  ele  está  licenciado a  julgar  em  sua  própria  organização. 

d. Depois  que a  permissão,  delineada  no  artigo  6.1.2.a., tiver  sido  obtida, o 

nome  do  juiz  não  pertencente  a  FIFe  e  a  organização  na  qual  ele  é  

licenciado  e  julgar  deve  ser  especificado  no  calendário  do  show,  (ver  

artigo  1.10.c ) e  no  catalogo  do  show  (  ver  artigo  1.14  ) . 

e. Um  juiz  não  pertencente  a  FIFe  não  pode : 

 Supervisionar  um  palco 

 Agir  como  examinador 

 Julgar  mais  do  que  3  fins  de  semana  por  calendário  anual  nos  

shows  da FIFe. 

f.       No  mínimo 75%  dos  juízes  oficiados  em  um  show  FIFe  devem  ser  

juízes  da  FIFe. 

 

6.1.3 Número de gatos a ser julgado 

Sob circunstâncias normais um juiz não deve ter mais do que: 

 80 gatos para julgar durante um show de 2 dias 

 40 gatos para julgar durante um show de um dia 

Um juiz instrutor ou examinador não deve ter mais do que: 

 60  gatos  para  julgar  durante  um  show internacional  de  2  dias 

 30  gatos  para  julgar  durante  um  show  internacional  de  1  dia 

  Membros   FIFe  Não   Europeus   são  autorizados ,  provendo  os  juízes  de  
informação  por  escrito  e  antecipadamente ,  a  organizar  shows  onde  os  juízes  
não  devem  ter  mais  que: 

 120  gatos  para  julgar  num  show  de  2  dias 

  60   gatos  para   julgar  num  show  de  1  dia 

 

6.1.4 Juizes  estudantes 

É   recomendado  que  o  organizador  do  show  aceite,  no  mínimo  um  estudante  
juiz  em  cada  show  internacional. 
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O  estudante  juiz  deve  mandar  a  requisição  ao  organizador  do  show  com,  no  
mínimo   1 mês  antes  do  show.  Ele  deve  nomear  o   Membro  FIFe  onde  ele  
mantem  a  sua  associação  e ,  se  aplicável ,  seu  mentor. 

O juiz  estudante  deve  mandar  uma  cópia  de  sua  requisição  ao  Membro  FIFe, 
no  qual  ele  mantém  a  sua  associação. 

O organizador do show deve responder por escrito  a uma requisição de um 
estudante juiz no devido tempo antes da data do show. 

O organizador do show deve dar, antecipadamente, a um juiz oficiado, o seguinte 
aviso: 

 Se ele está instruindo um juiz estudante (apenas um por juiz) 

 Se ele precisa supervisionar um estagiário (apenas um por juiz) 

Juizes podem recusar estas funções, por escrito, e devem fazer o organizador saber. 

 

6.1.5 Julgamento Paralelo 

É exigido do organizador do show que se assegurar-se que: 

 O juiz  estudante  tenha  no  mínimo  1  steward  a  sua  disposição  

durante  todo  julgamento  paralelo. 

 O  julgamento  paralelo  acontece  sobre  condições  similares  ao  

julgamento  oficial  (Luz ,  Gaiolas , Ringue, etc.). 

 

6.1.6 Exame  pratico 

A  parte  pratica  de  exame  de  juízes  pode  acontecer  tanto  durante  um : 

 Show  internacional  de  1  dia,  ou   

 Show  internacional  de  2  dias 

Onde  foram  inscritos  no  mínimo  50  gatos  nas  categorias  II  ou  III , ou  no  
mínimo  40  gatos  nas  categorias  I  ou  IV , respectivamente ( para  shows  não 
europeus:  no  mínimo 35 gatos). 

Um   exame  só  pode  ocorrer  no  primeiro  dia  de  um  show  de  2  certificados  ou  
1 “border show”. 

Ao  organizador  do  show  é  exigido  assegurar-se  que : 

 O   candidato  tenha  no  mínimo  2  stewards   ao  seu  dispor  durante toda  

parte  de  exame  pratico ;  

 O  exame  pratico  acontece  em  condições  similares  do  julgamento  

oficial (Luz , Gaiolas, Ringue, etc.) 

 

6.1.7 Exibição  de  gatos  quando  oficia-se  como  juiz  ou  como  juiz  estudante 

Um  juiz  ou  estudante  juiz  somente  pode  exibir  os  seus  próprios  gatos “ fora  da  
competição”  em  um  show  em  que  ele  esta  julgando. 
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Em  um  show   de  1 – certificado  ,  dividido  em  categorias,  durando  2  ou  mais  
dias , não  é permitido  oficiar  em   1  dia  e  expor  no  outro  dia. 

Os  membros  da  familia  de  um  juiz  estudante  oficiado , podem  exibir  os  seus  
próprios gatos,  mas  não  na  categoria  ou  categorias  nas  quais  o  juiz  estudante  
esteja  atuando 

Gatos  pertencentes  a  membros  da  família  de  um  juiz  oficiado  não  podem  
competir  neste  show. 

 

6.1.8 Proibição  de  possuir  um  catálogo  do  show  durante  o  julgamento 

É  proibido  aos  juízes  e  aos  juízes  estudantes  possuírem  um  catálogo  do  show 
antes  do  Best  in  Show  ter  ocorrido. 

 

6.1.9 Reembolso  de  despesas   e  abonos  dos  juízes 

Juizes   oficiados  em  um  show  tem  direito  a : 

 Reembolso  de  despesas  de  viagem   ( passagem  de  1ª. Classe  em  trens   

ou  classe econômica  aérea ) 

 Alimentaçao   e  acomodação  durante  um  show 

 Se  necessário ,  uma  refeição  adicional  a  noite  e  acomodação  antes  de  

retornar  para  casa 

 Um  abono  fixado  pela  assembleia  geral  da  FIFe;  o  montante  mínimo  

atual   esta  listado  no  Anexo  I   das  Regras  Gerais  da  FIFe. 

O  organizador  do  show  está  livre  para  conceder  algum  outro  valor  acima  
deste  montante. 

Um  juiz  probatório  que  esteja  executando  um  estagio  internacional  e   
representando  a  função  de  um  juiz  completo  deve  ser  totalmente  reembolsado 

 

6.2 Stewards 

 

6.2.1 Deveres de um Steward 

O Steward deve assistir ao juiz observando o seguinte: 

 Enquanto estiver  como steward no ring do juiz, ele deve estar vestido de 

forma a ser identificado como tal 

 Estar apto a mover um gato de forma correta para dentro e de dentro da 

gaiola 

 Não deixar o juiz até que o julgamente tenha sido completado 

 Agir de forma razoável para evitar apresentar seu próprio gato, com exceção 

dos shows onde o expositores  estão autorizados a apresentar seu próprio 

gato 

 Não fazer comentários ou dar opiniões sobre o gato  
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 Com a permissão do juiz,informar ao expositor os resultados do juiz 

 Informar à Secretaria do show se a gaiola estiver vazia 

 Ter no mínimo 15 anos de idade 

 

6.2.2 Assistência dos Stewards 

Um juiz deve ser assistido por, no mínimo dois stewards, e ainda deve ser assistido 
por uma secretária que é indicada pelo organizador do show. 

Quando os expositores estão apresentando seus gatos por si mesmos ao juiz, 
somente um Steward é necessário.. 

 

6.2.3 Certificados dos Stewards 

È necessário que o organizador do show forneça ao juiz o certificado do steward 
antes do inicio do julgamento. 

É recomendado que o organizador do show use o certificado de steward que está 
disponível para download no site da FIFe, o qual pode ser editado, se necessário. 

O certificado de steward deve ser emitido em uma das três línguas oficiais da FIFe 
Ingles, Frances ou Alemao. 

O juiz deve marcar no certificado do steward se era um show onde o steward 
apresentara os gatos ou um show onde os proprietários estavam autorizados a 
apresentar seus gatos. 

O juiz deve dar o certificado original de steward diretamente para este. 

 

6.2.4 Treinamento de Stewards 

Cada Membro da FIFe é responsável pelo treinamento de stewards. 

 

6.3 Gatos ausentes 

Um gato só pode ser considerado ausente no relatório do juiz depois que o steward 
tiver checado a informação com a secretaria do show. 

Gatos ausentes de suas gaiolas durante o julgamento da classe ao qual pertencem, 
não podem ser classificados depois. Eles podem, mais tarde, serem qualificados pelo 
juiz mas sem obterem classificação. 

 

6.4 Considerações sobre a idade de um gato 

Na avaliação de um gato, o juiz deve levar em consideração as condições gerais 
deste no que diz respeito a sua idade. 
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6.5 Transferência de um gato durante o julgamento 

Um juiz não pode transferir um gato de uma classe ou variedade, grupo ou raça para 
outra classe, variedade, grupo ou raça, a menos que um erro administrativo tenha 
sido cometido. 

O juiz deve recomendar a transferência para o próximo show. Um gato que esteja em 
uma variedade, grupo ou raça eradas, recebe um relatório completo co a raça, 
variedade ou grupo proposto, mas sem qualificação ou classificação. 

No caso de mudança de grupo, o juiz deve apresentar uma recomendação de 
transferência para o próximo show. 

Recomendações de transferência, requerem que o relatório do juiz seja assinado por 
um segundo juiz, que esteja qualificado para a categoria em questão. 

 

6.6 Não julgar em frente as gaiolas de exibição 

É proibido julgar em frente as gaiolas de exibição. 

 

6.7 Ring do juiz 

 

6.7.1 Acesso ao ring do juiz 

O acesso ao ring do juiz é proibido aos: 

 Expositores, com exceção de shows organizados de acordo com os artigos 

6.7.2.b. e 6.7.2.c. 

 Membros do comitê organizador se este são expositores, com exceção de 

shows organizados de acordo com os artigos 6.7.2.b. e 6.7.2.c. 

 Visitantes 

 

6.7.2 Procedimentos de apresentação 

Cada Membro FIFe pode organizar shows de acordo com um dos procedimentos 
seguintes: 

a. Os gatos são buscados e apresentados pelos Stewards: 

 Cada juiz tem, no mínimo dois stewards a seu dispor 

 Os gatos são trazidos para sua gaiola de julgamento pelos stewards e 

apresentados ao juiz pelos stewards 

 O steward ira agir de forma razoável para evitar apresentar seu próprio gato. 

b. Os gatos são trazidos pelos expositores e apresentados pelos stewards: 

 Cada juiz tem , no mínimo, um steward a sua disposição 

 O steward chama os gatos (número do catálogo) que o juiz solicita ou coloca 

o número na gaiola do juiz 

 O expositor (ou pessoa escolhida por ele) tem a possibilidade de colocar o 

gato dentro da gaiola do juiz 



© FIFe 37/48 01.01.14 

 Depois que o gato é colocado dentro de sua gaiola de julgamento, o expositor 

deve deixar o ring do juiz 

 Se um expositor não esta apto – ou não deseja- levar o gato até a gaiola do 

juiz,o steward é obrigado a ir buscar o gato e a colocá-lo na gaiola do juiz 

 Os gatos são apresentados ao juiz pelos stewards. 

c. Os gatos são trazidos e apresentados ao juiz pelos expositores: 

 Cada juiz tem  um steward a sua disposição 

 O steward chama os gatos (número do catálogo) que o juiz solicita ou coloca 

o número na gaiola do juiz 

 O expositor (ou pessoa escolhida por ele) tem a possibilidade de colocar o 

gato dentro da gaiola do juiz 

 Depois que o gato é colocado dentro de sua gaiola de julgamento, o expositor 

deve deixar o ring do juiz 

 Quando o juiz ou o steward chamam o gato por seu número do catálogo, o 

gato é apresentado ao juiz pelo expositor 

 Se um expositor não esta apto – ou não deseja- levar ou apresentar seu 

gato,o steward é obrigado a ir buscar o gato e a colocá-lo na gaiola do juiz e 

ou apresentá-lo ao juiz 

Independentemente do procedimento aplicado: 

 Cada juiz tem suas gaiolas disponíveis para um numero mínimo de 4 gatos. 

 Os gatos devem sempre ser apresentados com o número do catálogo por 

escrito 

 É obrigatório julgar em frente ao publico, o juiz é livre para dar explicações e 

anunciar resultados 

 Quando o juiz completa seu julgamento ou quando os resultados dos juízes 

são dados , o juiz ou o steward irão pedir ao expositor para retirar seus gatos, 

ou o steward leva o gato de volta a gaiola do expositor 

 Durante o Best in Show somente aos stewards é permitido apresentar os 

gatos (ver artigo 4.9.6). 

 

6.7.3 Eletrônicos 

É proibido aos juízes, juízes estudantes ou stewards ter celular ou equipamentos 
eletrônicos similares em operação durante o julgamento e o Best in Show. Isto 
também é valido para os expositores no ring do juiz. 

 

6.8 Relatório do juiz 
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6.8.1 Lay out e idioma 

O lay out do relatório do juiz deve ser o mais uniforme possível para todos os shows 
conduzidos dentro das regras da FIFe e devem conter o logo da FIFe. Devem ser em 
Inglês, Francês e Alemão. Os organizadores podem adicionar seu idioma nacional. 

Os documentos oficiais e relatórios dos juízes, apresentados com a assinatura do juiz 
depois de finalizado o julgamento, não podem mencionar o nome do expositor ou do 
proprietário. 

O relatório do juiz deve conter, no mínimo, os seguintes dados: 

 Lugar e data do show 

 Número do catálogo do gato a ser julgado 

 Designação da raça e cor (código EMS) 

 Número do grupo (onde aplicável) 

 Data de nascimento 

 Sexo 

 Classe na qual o gato deve ser julgado 

O juiz pode escrever seu relatório em um dos três idiomas oficiais da FIFe (inglês, 
francês ou alemão) ou no idioma (ou um dos idiomas oficiais) do país onde o show é 
organizado. O relatório do juiz deve ser legível. 

 

6.8.2 Diplomas e distribuição 

O nome do gato deve ser apresentado no diploma acompanhado do relatório do juiz. 

Senão, o nome do gato deve ser colocado no relatório do juiz pelo organizador do 
show assim que o julgamento do Best in Show é completado. O relatório do juiz deve 
ser distribuído aos expositores durante o show. 

 

6.9 Qualificação e classificação 

O juiz concede uma qualificação para cada inscrição em todas as classes, com 
exceção de: 

 Classes 1 e 2- Supreme Champions, Supreme Premiers, European   

Champions, European Premiers, FIFe American Champions and FIFe 

American Premiers. 

 Classe 13c; determinação; ver artigo 5.4 

 Classe 14; gatos domésticos (HCL-HCS), ver artigo 5.5.3 

 Classes de raças não reconhecidas (*non), ver artigo 5.5.3 

 Classes de pelo curto/ pelo longo não reconhecidas (XLH-XSH); ver 

artigos 5.5.1 e 5.5.3 

 Classes adicionais; ver artigo 5.6 

Qualificação: 

 Para o mínimo de 88 pontos Excelente 

 Para o mínimo de 76 pontos Muito Bom 
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 Para o mínimo de 61 pontos Bom 

Classificação: 

 Na mesma classe os gatos serão classificados com 1,2,3 e 4. 

 Não há empate 

Nenhum gato pode ser premiado com um certificado a menos que tenha recebido 
Excelente 1 e uma quantidade mínima de pontos por classe: 

 Classe 3-4 CACS-CAPS = 97 pontos 

 Classes 5-6 CAGCIB-CAGPIB = 96 pontos 

 Classe 7-8 CACIB-CAPIB = 95 pontos 

 Classe 9-10 CAC-CAP = 93 pontos 

Um juiz pode premiar com os seguintes certificados: 

 

Pais> Europeu Não Europeu 

Juiz Show> Nacional Internacional Nacional Internacional 

Juiz não europeu Não 
pode 
oficiar 

Não pode 
oficiar * 

CAC-
CAP 

Todos os 
certificados 

Juiz internacional CAC-
CAP 

Todos os 
certificados 

CAC-
CAP 

Todos os 
certificados 

 

*Exceto com autorização do Conselho da FIFe (referência as Regras para Juizes e 
Juizes estudantes da FIFe, artigo 4.2.7.b) 

 

6.10 Homologador  

 

Se as exigências em relação ao número de diferentes juízes – conforme previsto nos 

artigos 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 – não forem cumpridas,o expositor pode solicitar a um juiz, 

que já tenha previamente, concedido um certificado a um gato, em uma classe em 

que ele tenha que julgar novamente, para homologar o novo certificado, de um juiz 

oficiando em um show. 

Neste caso, os dois certificados devem ser considerados como tendo sido dados por 

dois juízes diferentes. 

 

6.11 Retendo certificados 

 

Para faltas que retêm o certificado, por favor, consulte a Tabela de faltas nos 

Anexos. 

Os juízes têm a liberdade de reter um certificado, se em sua opinião, o primeiro 

colocado não possui mérito suficiente. 
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A razão para reter o certificado deve ser apresentada no relatório completo do juiz. 

A assinatura de um segundo juiz não é obrigatória. 

 

6.12 Desqualificação 

 

Para faltas desqualificadoras, por favor, consulte a Tabela de faltas em Anexos. 

 

No caso de desqualificação: 

 O relatório do juiz não tem que ser completado 

 O relatório do juiz não deve dar uma qualificação e/ou classificação, mas      

deve conter uma razão para a desqualificação 

 O juiz pode pedir a opinião do veterinário responsável 

 

6.13 Decisões dos juízes 

 

As decisões dos juízes não podem ser contestadas. 

 

7 Responsabilidade e exclusão 

 

7.1 Observância as regras do show 

 

O Membro da FIFe organizador é o responsável da FIFe pela observância das 

Regras do Show. 

 

7.2 Shows em países onde não há nenhum Membro FIFe 

 

Quando um Membro FIFe organiza um show em outro país, onde não há nenhum 

Membro da FIFe, os certificados obtidos serão contados para este membro individual 

deste Membro da FIFe, como certificados obtidos em seu próprio país e não como 

um certificado obtido no exterior. 

 

7.3 Não fume 

 

Fumar no saguão do show é estritamente proibido, com exceção das áreas 

designadas. 
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7.4 Violação das regras 

 

Os Membros da FIFe devem notificar o Conselho da FIFe sobre qualquer violação 

das regras durante show,em um relatório detalhado e preciso, dentro de dois meses 

da data deste show. 

O Conselho da FIFe irá deliberar de acordo com os Estatutos. 

 

7.5 Investigação de uma Comissão de show 

 

Todas as classes não atendidas nas presentes regras e todas as contestações serão 

investigadas pela Comissão de Shows da FIFe, a qual irá, então, enviar o seu 

relatório e recomendações ao Conselho da FIFe; o Conselho deve reportar suas 

conclusões a Comissão de Shows. 

 

8 “ Portas Abertas” 

 

8.1 Expondo em clubes não-FIFe 

 

DELETADO 

 

8.2 Portas abertas 

 

1. Permite que membros não associados à FIFe participem como expositores 

nos shows da FIFe e permite que membros individuais da FIFe participem de 

shows fora da FIFe. 

2. Expositores pertencentes a organizações fora da FIFe podem escrever gatos 

nos shows da FIFe sob as seguintes condições: 

a. Todos os expositores que não sejam da FIFe devem concordar 

respeitar todas as Regras e Padrões da FIFe 

b. Eles só podem inscrever seus gatos nas classes 12, 11 e 9 ou 10, se 

eles desejarem inscrever gatos em classes mais altas, eles devem se 

tornar membros de um Membro da FIFe 

c. Todas as requisições de expositores não- FIFe devem ser enviadas e 

homologadas pela própria organização do expositor 

d. Todas as taxas de inscrição dos expositores não-FIFe devem ser 

pagas de acordo com as instruções dos organizadores 

3. Os certificados FIFe só podem ser obtidos em shows da FIFe e são os únicos 

certificados válidos para obter um título FIFe. 

4. Esta regra deve ser válida até 31.12.2018
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9 ANEXOS – Exceções às Regras dos Shows 

 

Anexo 1 – Portugal – deletado 

 

Anexo 2 – Portas Abertas – deletado 

 

Anexo 3 – Chipre, Grécia, Islândia, Portugal e Reino Unido 

Permite ao Chipre, Grécia, Islândia e Portugal e ao Reino Unido em razão de sua localização 
geográfica, qua todos os certificados sejam obtidos em uma país: 
– International Champion/Premier: 5 CACIB/CAPIB de, no mínimo 3 diferentes juízes 
– Grand International Champion/Premier: 7 CAGCIB/CAGPIBde, no mínimo 5 diferentes juízes 
– Supreme Champion/Premier: 10 CACS/CAPS de, no mínimo 7 diferentes juízes 

Para Portugal esta exceção é válida até 31.12.2014. 

 

Anexo 4 – Belarus, Russia, Espanha e Ucrania 

Isenção para Belarus, Russia, Espanha e Ucrania até 31.12.2016: 
1. Para obter o título de International Champion ou International Premier: 
 5 CACIB/CAPIB em um país por, no mínimo três diferentes juízes. 
2. Deletado. 

 

Anexo 5 – Noruega e Suécia – deletado 

 

Anexo 6 – Ásia and América Latina 

As exceções seguintes para a Ásia e América Latina, são válidas até 31.12.2014: 
Todos os certificados a serem obtidos em um país: 
– International Champion/Premier: 3 CACIB/CAPIB por três diferentes juízes 
– Grand International Champion/Premier:6 CAGCIB/CAGPIB por, no minimo 4 juizes diferente 
– Supreme Champion/Premier: 9 CACS/CAPS por, no minimo 5 juízes diferentes. 

 

Anexo 7 – Expositores Franceses – deletado 

 

Anexo 8 – Belarus – movido para o Anexo 4 

 

Anexo 9 – Islândia 

Devido ao fato da Islêndia realizar apenas dois shows duplos por ano, há uma exceção especial ao 
artigo 4.15, permitindo que o título de Junior Winner seja obtido pelo gato que tenha ganhado o  Best in 
Show três (3) vezes nas classes 11 e 12. 

 

Anexo 10 – Grupo “C” Países – deletado 

 

Anexo 11 – Obtendo títulos e certificados de acordo com as Regras da FIFe – deletado 
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10 TABELA – Exceções as Regras dos Shows 

 

Artigo/ 
Anexo 

País  Válido até Núme
ro de 
gatos 

Classes  
7 & 8 

Classes 
5 & 6 

Classes 
3 & 4 

Art. 1.8.g Ásia 
América 
Latina 
Islândia 
Membros 
Patrocinados 

 100    

Bulgária 
Chipre 
Grécia 
Reino Unido 

31.12.20
14 

Anexo 3 Chipre 
Grécia 
Islândia 
Reino Unido 

  5 x CACIB 
/ 
CAPIB 
1 país 
3 
diferentes 
juízes 

7 x 
CAGCIB / 
CAGPIB 
1 país 
5 
diferentes 
juízes 

10 x CACS 
/ 
CAPS 
1 país 
7 
diferentes 
juízes 

Portugal 31.12.20
14 

Anexo 4 Belarus 
Rússia 
Espanha 
Ucrania 

31.12.20
16 

 5 x CACIB 
/ 
CAPIB 
1 país 
3 
diferentes 
juízes 

  

Anexo 6 Ásia 
América 
Latina 

31.12.20
14 

 3 x CACIB 
/ 
CAPIB 
1 país 
3 
diferentes 
juízes 

6 x 
CAGCIB / 
CAGPIB 
1 país 
4 
diferentes 
juízes 

9 x CACS / 
CAPS 
1 país 
5 
diferentes 
juízes 

Anexo 9 Islândia Permite que 3 x Best in Show nas classes 11 e/ou 12 qualifique ao 
título de Junior Winner 
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11 TABELA – Faltas gerais desqualificadoras 

DISQ = falta desqualificadora (ver também artigo 6.12) 
NO EX = falta geral que impede o Excelente e qualquer prêmio mais alto 
NO CERT = falta geral que impede o certificado e qualquer prêmio mais alto do que Excelente ( ver 
art. 6.11) 

 

NR. FALTA D
I
S
Q 

NO 
EX 

NO 
CE
RT 

OBSERVAÇÃO 

  

1. Corpo 

1.1 Deformidades na estrutura óssea,  
Deformidade na caixa torácica, inclusive peito 
chato, ou qualquer deformidade aparente da 
espinha 


   

1.2 Qualquer fraqueza aparente que restrinja a 
abilidade de locomoção 

    

1.3 Nanismo     

1.4 Gatos com garras amputadas     

1.5 Deformidades nos pés e pernas, por examplo 
poli- o oligodactilia (muitos ou poucos dedos) 

    

1.6 Gatos com hernia umbilical     

1.7 Um gato que apresente anormalidade testicular    Com exceção dos gatos 
até 10 meses 1.8 Gatos domésticos não castrados    

1.9 Qualquer desvio do esterno ou xifóide 
   

Com exceção dos 
neutros e gatos até 10 
meses 

  

2. Cabeça 

2.1 Deformidade do crânio resultando em  uma 
face/cabeça assimétrica   

    

2.2 Qualquer depressão, anormal, protuberância ou 
fissure no crânio 

    

2.3 Narinas estreitas, altas e dificuldade para 
respirar 

    

  

3. Maxilar, dentição e lingua  

3.1 Dentes cortados     

3.2 Maxilar torto     

3.3 Maxilar prognata mais que 2 mm     

3.4 Exposição permanente de dentes e/ ou língua     

      

4. Olhos 

4.1 Gatos cegos     

4.2 Tamanho e forma anormal dos olhos e pálpebras 
(entrópio, ectrópio) 

 
 

  

4.3 Gatos estrábicos (squinting)      

4.4 Tendência para estrabismo     

4.5 Olhos muito fundos ou protuberantes     

4.6 Lesões nos olhos,por exemplo lesões na córnea     

      

5. Orelhas 

5.1 Gatos surdos     

5.2 Gatos com orelhas cortadas     

      

6. Cor 

6.1 Todas as manchas brancas, que não são 
permitidos no padrão 

 
 

  

6.2 Todas as falhas de pigmentação, levando a uma 
perda de cor no: 
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NR. FALTA D
I
S
Q 

NO 
EX 

NO 
CE
RT 

OBSERVAÇÃO 

- pele do nariz, 
- patas ,  e/ou  
- lábios,  
Que não são permitidos no padrão 

6.3 Contraste insuficiente entre os pontos e a cor do 
corpo dos gatos Siameses 

   
 

      

7. Cauda 

7.1 Gatos com cauda cortada      

7.2 
 

Qualquer deformidade na cauda, por exemplo 
Uma dobra ou nó 

   
Exceto para neutros e  
raças de rabo cortado 

  
  
  
  

8. Comportamento e condição 

8.1 
 
 
 

Gatos agressivos 
Se dois stewards são incapazes de tirar o gato da 
gaiola, ele não pode competir 
Se o gato for agressivo em três shows, é deixado a 
critério do membro ou do clube organizador se deve 
afastar o gato de uma competição futura. 

    

8.2 Gatos dopados 
Gatos para os quais foi administrado 
tranquilisantes, afetando o Sistema nervosa e/ou 
substâncias que dilatem as pupilas. 

    

8.3 Fêmeas prenhas ou amamentando    

Estes gatos devem ser 
colocados em 
quarentena, 
imediatamente 

8.4 
Gatos que o veterinário determine doentes 
durante o show  

   

Estes gatos devem ser, 
imediatamente, 
removidos do saguão do 
show, assim como todos 
os outros gatos 
pertencentes ao mesmo 
exposito(ver Regras dos 
Shows, artigo 3.8) 

8.5 
Gatos que demonstrem sinais obvios de má 
saúde 

   

Estes gatos devem ser 
colocados em 
quarentena, 
imediatamente 

8.6 
 

Gatos demonstrando falta de limpeza  
( orelhas sujas, presence de parasitas) 

   
 

8.7 Gatos que tenham passado por tratamento 
cosmético  
(tingimento ou coloração) 

   
 

8.8 Gatos tatuados    

Exceto quando tiverem 
uma tatuagem com o 
código de identificação 
como forma de registro 
(ref. As Regras de 
Criação e Registro da 
FIFe artigo 3.4) 

8.9 Gatos desnutridos ou obesos     

8.10 Todos os sinais de má saúde (condição) gatos 
muito magros, etc. 

   
 

8.11 Gatos que tenham sido pulverizados 
excessivamente 

   
 

      

9. Faltas específicas da raça (para mais detalhes: ver padrão das raças) 

9.1 Faltas que levam a desqualificação    BAL/SIA/OLH/OSH/SYLS
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NR. FALTA D
I
S
Q 

NO 
EX 

NO 
CE
RT 

OBSERVAÇÃO 

YS, BEN, JBT, KBL/KBS, 
KOR, LPL/LPS, OCI, 
RAG, SIN 

9.2 
 

Faltas que impedem o certificado e qualquer 
prêmio maior que Excelente 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 TABELA – Best in Variety: possibilidades mínimas 
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3-3-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7  

 

 

3-3-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 
 

3-2-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 
 

2-3-3 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 
 

OR 
10+ 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
 

3-2-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7  

 

 

 
 

 

3-3-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10     BIV 
7–10 
4–7 

OR 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 

3-1-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

OR 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

1-3-3 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

OR 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-3-2 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-2-3 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-3-0 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 BIV 
7–10      BIV 
7–10 

3-0-3 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 BIV 
4–7        BIV 
4–7 

0-3-3 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-2-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 

3-1-2 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
7–10 BIV 
4–7        BIV 
4–7 

2-3-1 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

2-1-3 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

2-2-2 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7 

1-3-2 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

1-2-3 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

3-2-0 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 

3-0-2 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 

3-1-1 
10+ 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

2-3-0 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 

2-0-3 
10+ 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

2-2-1 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

2-1-2 
10+ 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

1-3-1 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

1-1-3 
10+ 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

1-2-2 
10+ 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-3-2 
7–10 
7–10 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-2-3 
7–10 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

3-1-0 
10+ 
10+        BIV 
10+  
7–10 

3-0-1 
10+ 
10+        BIV 
10+ 
4–7 

2-2-0 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
7–10 

2-0-2 
10+ 
10+        BIV 
4–7 
4–7 

2-1-1 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

1-3-0 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
7–10 

1-0-3 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

1-2-1 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

1-1-2 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 
4–7 

0-3-1 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 
4–7 

0-1-3 
7–10 
4–7        BIV 
4–7 
4–7 

0-2-2 
10+ 
10+        BIV 
7–10 
4–7 

3-0-0 
10+ 
10+        BIV 
10+ 

0-3-0 
7–10 
7–10      BIV 
7–10 

0-0-3 
4–7 
4–7        BIV 
4–7 

2-1-0 
10+ 
10+        BIV 
7–10 

2-0-1 
10+ 
10+        BIV 
4–7 

1-2-0 
10+ 
7–10      BIV 
7–10 

1-0-2 
10+ 
4–7        BIV 
4–7 

1-1-1 
10+ 
7–10      BIV 
4–7 
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10+   = classes 1, 3, 5, 7, 9         7–10 = classe 11         4–7   = classe12 


