KISSAN VÄRIN/RODUN/SUKUPUOLEN MUUTOS
KISSAN OMISTAJA
Nimi

Yhdistys

Jakeluosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

KISSA
Kissan nimi

Rekisterinumero

Nykyinen väri / rotu

EMS-koodi

Uusi väri / rotu

EMS-koodi

Perustelu värin muutokselle

Väri vaihdettu näyttelyssä (liitteeksi kahden tuomarin allekirjoittama arvosteluseteli).
Anomuksen allekirjoittaa kissan omistaja.
Kasvattajan/omistajan päätös (kissa alle 10 kk ikäinen).

SUKUPUOLI

muutos uroksesta naaraaksi

DNA - testi

muutos naaraasta urokseksi

UUSI NIMI

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennös

Kissaliiton merkinnät:

Anomuksen liitteenä on oltava kissan alkuperäinen rekisterikirja sekä maksukuitti.
Muutosmaksu maksetaan Kissaliiton tilille FI33 1523 3000 1020 04 käyttäen viitettä 11002.
Anomus lähetetään Kissaliiton toimistoon. Mikäli alkuperäisessä rekisterikirjassa on eläinlääkärin merkintöjä, palautetaan se uuden kirjan mukana. Uusi rekisterikirja lähetetään kissan omistajalle.
FIFen ja Kissaliiton rekisteröintisäännöt 15.10
Kissaa, joka on kerran rekisteröity, ei saa vaihtaa toiselle nimelle. Mikäli kissa on rekisteröity väärälle sukupuolelle sukupuolisidonnaisella nimellä, eikä kissalla ole vielä rekisteröityjä pentuja, voidaan kissan nimi vaihtaa. Rekisterikirjan vaihdosta peritään
liittokokouksen vuosittain vahvistama maksu. Kissan virallisesta nimestä on aina käytettävä rekisterikirjaan merkittyä kirjoitusasua.

FIFen ja Kissaliiton rekisteröintisäännöt 15.11
Kissan ollessa alle 10 kuukautta sen väri voidaan vaihtaa ilman näyttelyssä tehtyä värintarkistusta tai DNA-testiä. Jos näyttelyssä
kaksi ko. rodun tuomaria allekirjoittaa suosituksen kissan siirtämisestä toiseen väriin ja omistaja haluaa vaihtaa kissan värin tuomarien suosituksen mukaan, hänen tulee tehdä muutospyyntö rotukirjaajalle kuukauden kuluessa tuloksen saavuttamisesta. Värimuutoksen on oltava geneettisesti mahdollinen. Kissa, jonka genotyyppi on epäselvä jonkin tietyn värigeenin osalta, voidaan vaihtaa
rekisterissä uuteen genotyyppiin myös DNA-testin perusteella. Mikäli kissan genotyyppi ei ole mahdollinen vanhempien värien perusteella, edellytetään polveutumismääritystä tai vanhempien värin selvittämistä ennen rekisteröinnin muuttamista. Jos DNA-testillä
selvitetään vain väriä, voi näytteen ottaa kissankasvattaja tai omistaja. Kun kissan väri, rotu tai sukupuoli muutetaan, tehdään muutospyyntö joko Omakissassa tai lomakkeella ja omistajan on lähetettävä rekisterikirja Kissaliiton toimistolle muutosta varten. Jos
alkuperäisessä rekisterikirjassa on merkintöjä, se palautetaan. Muutoksesta peritään liittokokouksen vuosittain määräämä maksu.
Maksu maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille ja maksukuitti tallennetaan Omakissaan tai lähetetään toimistolle rekisterikirjan mukana.
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