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UROSKISSA / HANKATT
Nimi (titteleineen) / Namn (med titlar)
     
EMS-koodi / EMS-kod
     
Rek.nro / Reg. nr
     
Tunnistusmerkintä / ID-nummer
     
NAARASKISSA / HONKATT
Nimi (titteleineen) / Namn (med titlar)
     
EMS-koodi / EMS-kod
     
Rek.nro / Reg. nr
     
Tunnistusmerkintä / ID-nummer
     

Astutuspäivämäärä
Parningsdatum
     
Pentuja rekisteröidään
Kattungar registreras 
      kpl / st
Pennut syntyneet keisarinleikkauksella
Kattungarna har förlösts med kejsarsnitt
 Kyllä / Ja
 Ei / Nej

UROSKISSAN OMISTAJA(T) / HANKATTENS ÄGARE
Nimi / Namn
     
Yhdistys / Förening
     
S-posti / E-post
     
Osoite / Adress
     
Postitoimipaikka / Postanstalt
     

Puhelin / Telefon
     

Paikka ja aika / Ort och Datum
     
Allekirjoitus sekä nimenselvennys / Underskrift samt namnförtligande

KASVATTAJA(T) / UPPFÖDARE
Nimi / Namn
     
Yhdistys / Förening
     
S-posti / E-post
     
Osoite /Adress
     
Postitoimipaikka / Postanstalt
     
Puhelin / Telefon
     


Paikka ja aika / Ort och Datum
     
Allekirjoitus sekä nimenselvennys / Underskrift samt namnförtligande

PENTUE / KULL
Kasvattajanimi / Stamnamn
     
Pentujen syntymäaika / Födelsedatum
     

   
Pennun nimi (ilman kasvattajanimeä)
Kattungens namn (utan stamnamn)
EMS-koodi
EMS-kod
Sukupuoli
Kön
*)
Rek. nro / Reg. nr
(Rotukirjaaja täyttää)
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*)	Kasvatuskielto / Avelsförbud HUOM FIFe 3.1 / OBS FIFe 3.1
	Syyt kasvatuskieltoon (Jos useampi pentu, käytä numeroa) / Anledningar för avelsförbud (Om flera ungar, använd nummer):
     

Kissaliiton merkinnät / Kissaliittos märkningar 
Täytä ennen tulostusta / Fyll i före utskrift  
Ohjeita kääntöpuolella / Anvisningar på andra sidan
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Kissaliiton lomake 5.2	27.6.07
Kasvattajan ja siitosuroksen omistajan on huolehdittava siitä, että sääntöjen mukaiset sopimukset ovat täytettynä rotukirjaajalla ja että naaraskissan omistajalla on hyväksytty ja lunastettu kasvattajanimi. Astutustodistus on vastike kokonaan suoritetusta astutusmaksusta.

Lomakkeesta otetaan kopiot kasvattajalle ja uroksen omistajalle. Pentueen rekisteröintiä varten on allekirjoitettu astutustodistus ym. rekisteröintiin liittyvät asiapaperit lähetettävä Kissaliiton toimistoon niin, että ne ehtivät rotukirjaajalle viimeistään pentujen täyttäessä kolme (3) kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen rekisteröintimaksu. Papereiden tulee olla rotukirjaajalla viimeistään pentujen täyttäessä neljä (4) kuukautta. Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää lähettämiään asiapapereita maksukuittia lukuun ottamatta myöhemmin. Etukäteen haetulla poikkeusluvalla pentue voidaan rekisteröidä myöhemmin. Rotukirjaaja pyytää kerran kirjallisesti puuttuvia tietoja. Astutustodistuksen voi laittaa myös sähköpostitse toimisto@kissaliitto.fi

Kissan ensimmäisen pentueen rekisteröinti
Kissan ensimmäisen pentueen rekisteröimiseksi on Omakissassa oltava seuraavat todistukset: 
	urokselta kivesten laskeutumistodistus (tehty uroskissan ollessa vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen)

molemmilta vanhemmilta napatyrättömyystodistus 
molemmilta vanhemmilta todistus tunnistusmerkinnästä
	valkoisilta kissoilta kuulotodistus 
	pakolliset rotukohtaiset todistukset, jotka löytyvät rekisteröinti- ja kasvatussäännöistä.

Rekisterikirjat
Rekisterikirjat maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille (FI33 1523 3000 1020 04, käyttäen viitettä 11002), alkuperäinen kuitti tai tiliotteen kopio liitetään astutustodistuksen mukaan. Liittokokous vahvistaa rekisteröintimaksun vuosittain. Voimassaolevat rekisteröintimaksut löydät Kissa-lehdestä tai Kissaliiton kotisivuilta (www.kissaliitto.fi). 

Kasvatuskielto
Mikäli kissalla on jokin synnynnäinen poikkeavuus, se on rekisteröitävä EI KASVATUKSEEN. Merkintä tehdään astutustodistukseen erikseen kunkin pennun kohdalle sille varattuun ruutuun ja syy kasvatuskieltoon selvitetään sille varatussa kohdassa.

Nimet
Kasvattajanimen ja pennun nimen yhteispituus saa olla sanaväleineen enintään 40 merkkiä. Kansallisuustunnusta FI* ei lasketa mukaan. Nimessä saa käyttää suomalaisia aakkosia, numeroita ja kaikkia mahdollisia välimerkkejä.

Naaraskissan omistus
Pentueen kasvattajan on oltava emokissan omistaja astutushetkellä. Jos kasvattajanimellä on useampia omistajia, on näiden jokaisen oltava ko. emokissan omistaja astutushetkellä. Mikäli naaraskissalla on Kissaliiton rekisterissä useita omistajia, joilla ei ole yhteistä kasvattajanimeä, tulee kasvattajan toimittaa rekisteröintipapereiden yhteydessä muiden naaraskissan omistajien kirjallinen suostumus pentueen rekisteröintiin kyseiselle kasvattajanimelle.
Astutustodistuksessa on oltava kaikkien ko. pentueen kasvattajien allekirjoi-tukset.

Mahdollisesti tarvittava erikoislupa on anottava ja saatava rotutoimi-kunnalta ennen astutusta. Kysy tarvittaessa lisäohjeita oman yhdistyksesi sihteeriltä. 











Uppfödaren och hankattens ägare bör se till att de stadgeenliga kontrakten har ifyllts och finns tillgängliga hos stambokföraren och att honkattens ägare har ett stamnamn som är registrerat och inlöst. Parningsbeviset är intyg på att parningsavgiften i sin helhet är betald. 

Formuläret bör kopieras till uppfödaren och hankattens ägare. För registrering av kullen bör undertecknad parningsbeviset med alla bilagor skickas till Kissaliittos kontor så att dokumenten är stambokföraren tillhanda senast när kullen fyller tre (3) månader. Om dokumenten anländer försenade innehålles dubbel registreringsavgift. Dokumenten bör senast vara stambokföraren tillhanda när kullen fyller fyra (4) månader. Vid behov kan uppfödaren komplettera insända dokument, detta gäller dock inte betalningskvittot på registreringsavgiften. Kullen kan registreras med på förhand sökt dispens även senare. Stambokföraren infordrar skriftligt en gång bilagor som fattas. Parningsbeviset kan skickas också per e-post till toimisto@kissaliitto.fi

Registrering av kattens första kull
För registrering av kattens första kull i Kissaliitto bör följande bilagor medfölja i Omakissa:
	intyg på att hankattens testiklar är normalt belägna (utfärdat då katten är minst sex (6) månader gammal)

intyg på avsaknad av navelbråck för båda föräldrarna
intyg på att båda föräldrarna ID-märkts
hörselintyg för vita katter
	obligatoriska rasbilagor som finns i registrerings- och uppfödnings stadgarna.

Registerböckerna
Registerböckerna betalas i förväg på Kissaliittos konto (FI33 1523 3000 1020 04, använd referensen 11002), originalkvittot eller kopia av kontoutdraget bifogas parningsbeviset. Förbundsmötet fastställer årligen registreringsavgiften. De gällande registreringsavgifterna finns publicerade i Kissa-tidningen och på internet-sidorna (www.kissaliitto.fi).

Avelsförbud
Om kattungen har en medfödd defekt bör den registreras som EJ FÖR AVEL. Anmärkningen ifylles separat för varje kattunge genom att kryssa i rutan och orsaken för avelsförbudet specifieras separat i för detta reserverad kolumn. 

Namn
Stamnamnet och kattungens namn tillsammans med alla mellanslag får inte överskrida 40 tecken. Nationalitetsbeteckningen FI* räknas ej med. Endast det finska alfabetet, siffror och skiljetecken får användas.

Ägande av honkatten
Uppfödaren av kullen bör vara honkattens ägare när parningen sker. Om stamnamnet har flera innehavare, bör alla vara ägare av honkatten när parningen sker. Om honkatten har flera ägare i Kissaliittos register, vilka inte har gemensamt stamnamn, bör uppfödaren till registreringsdokumenten bifoga de andra ägarnas skriftliga samtycke till registrering av honkattens kull.
Parningsbeviset bör vara undertecknat av alla uppfödare av kullen.

Dispens för parningen bör anhållas och godkännas av avelsrådet innan parning sker.

Vid behov fås tilläggsuppgifter från den egna klubbsekreteraren.





