THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.
Pentuerekisteröinti

PLEASE READ INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE BEFORE COMPLETING APPLICATION.

Osa A: Tiedot
BREED:

Syntymäpäivä
Kuukausi

Päivä

Elävien pentujen määrä
Vuosi

Uroksia

Naaraita

Kaikki rekisteröintilomakkeet lähetetään kasvattajalle (astutushetken aikaiselle omistajalle),
ellei toimistoa pyydetä toimimaan toisin

Osa D
Sukupuoli ID:
➊
(MICROCHIP/TATOO)
Väri

Rekisterinimi

rekisterinumero

COLOR

Silmien väri
STD

➋

NSTD
Sukupuoli

LH

SH

|___| NFS
|___| NEFCC

ID:

CITY

ST/COUNTRY

ZIP CODE

Ensimmäinen nimivaihtoehto

|___| NFB

Toinen nimivaihtoehto

|___| NFS

(MICROCHIP/TATOO)

Omistaja/vuokraaja astutuksen aikana

|___| NEFCC

Omistajan nimi
Silmien väri

Osoite

rastita, mikäli uusi osoite

STD

osavaltio/maa

Postinumero

➌

Omistajan osoite

NSTD
Sukupuoli

LH

SH

STD

➍

Osa C: emä (TICA Dam only, $16 MEM / $18 NON-MEM)

rekisterinumero

COLOR

|___| NFB
|___| NFS

Toinen nimivaihtoehto

Silmien väri

Rekisterinimi

ZIP CODE

|___| NEFCC

Omistajan nimi

I hereby certify the above to be true and correct

Rotu

ST/COUNTRY

Ensimmäinen nimivaihtoehto

ID:

Sähköposti

Omistajan/vuokraajan allekirjoitua

CITY

(MICROCHIP/TATOO)

Väri

Puhelin (muodossa +358)

|___| NFB

Toinen nimivaihtoehto

Omistajan osoite

Väri

kaupunki

($10 EA, MEM/$12 EA NON-MEM)

Omistajan nimi

Osa B: Isä (TICA Sire and Dam, $13 MEM / $15 NON-MEM)
Rotu

Osa E: Pennun yksilörekisteröinti
Ensimmäinen nimivaihtoehto

Omistajan osoite

NSTD
Sukupuoli

LH

SH

ID:

CITY

ST/COUNTRY

ZIP CODE

Ensimmäinen nimivaihtoehto

|___| NFB

Toinen nimivaihtoehto

|___| NFS

(MICROCHIP/TATOO)

Väri

|___| NEFCC

Omistajan nimi
Silmien väri
STD

Omistaja/vuokraaja astutuksen aikana

➎

Omistajan osoite

NSTD
Sukupuoli

LH

SH

CITY

ST/COUNTRY

ZIP CODE

Ensimmäinen nimivaihtoehto

ID:

|___| NFB

(MICROCHIP/TATOO)

Väri

|___| NFS

Toinen nimivaihtoehto

Osoite

|___| NEFCC

Omistajan nimi

rastita, mikäli uusi osoite

kaupunki

osavaltio/maa

STD

Puhelin (muodossa +358)

Omistajan osoite

Silmien väri

Postinumero

Sähköposti

➏

NSTD
Sukupuoli

LH

SH

ID:

I hereby certify the above to be true and correct

STD

P: 956.428.8046
F: 956.428.8047

ZIP CODE

Ensimmäinen nimivaihtoehto

|___| NFB

Toinen nimivaihtoehto

|___| NFS
|___| NEFCC

Omistajan nimi
Silmien väri

Kissalanimi

ST/COUNTRY

(MICROCHIP/TATOO)

Väri

Omistajan/vuokraajan allekirjoitua

CITY

NSTD
LH
Silmien väri

Omistajan osoite
SH

CITY

P.O. BOX 2684, HARLINGEN TX 78551
WWW.TICA.ORG

ST/COUNTRY

SUBMIT.WORK@TICA.ORG
REVISED: FEB 2017

ZIP CODE

--------------------------------------------------- Älä kirjoita tämän rivin yläpuolelle Vain toimiston käyttöön ---------------------------------------------------

THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.
LITTER REGISTRATION
1. Tulosta tai täytä selvästi. Astutushetkellä voimassa olevan rekisteröidyn omistajan/omistajien (tai TICA:an rekisteröityjen vuokraajien) on vahvistettava rekisteröinti
allekirjoituksellaan. Isän. Mikäli kissan omistavat/vuokraavat Smith/Jones, voi jompikumpi allekirjoittaa lomakkeen. Jos rekisteripaperiin on merkitty omistajiksi Smith JA Jones, on
molempien allekirjoitettava. Lomakkeet tulee palauttaa täytettynä oikeilla tiedoilla, allekirjoitettuna sekä maksettuna.
2. Pentuerekisteröinnissä täytä osat A, B, C ja D. Osassa D täytyy merkitä onko kyseessä pitkäkarvainen (LH) vai lyhytkarvainen (SH) kissa. Std ja NStd (Standard ja Non-Standard)
ovat mutaatioroduissa käytettyjä termejä. Näillä ilmaistaan rekisteröinnissä, onko kissalla kyseinen mutaatio. "Esimerkiksi: Manx/Cymric jolla lyhyt häntä (Std) tai pitkä häntä (NStd)
American Curl LH jolla kippurat korvat (Std) tai ei-kippurat korvat (NStd) Munchkin/Pitkäkarvainen Munchkin jolla lyhyet jalat (Std) tai normaalit jalat (NStd)
Kiharakarvainen rotu (esim. Cornish Rex), jolla kihara karva (Std) ja kiharaton karva (NStd)"
3. Pentue- JA yksilöintirekisteröinnissä täytä osat A, B, C, D ja E (täytä vain niiden pentujen tiedot, jotka haluat rekisteröidä). Kissan nimi, mukaan luettuna kissalanimi ja sana "of",
ei saa pituudeltaan ylittää 35 merkkiä (välilyönnit mukaan laskettuna). Sanan "of" käyttö millä tahansa kielellä tarkoittaa kissalaa kissan nimen jälkiliitteenä (esim. Kisulan Misu of
Kissala). Sanan "of" käyttämistä muilla kielillä ei hyväksytä. Mikäli sanan "of" jälkeen käytettävä kissalan nimi ei ole TICA-rekisteröity, tai ei ole omistajan kissalanimi, se hylätään
automaattisesti. Mikäli kissan nimi on pidempi kuin 35 merkkiä, hylätään jälkiliitteenä merkitty kissalanimi. Kaksi nimivaihtoehtoa täytetään osaan E. Omistajan nimi, osoite tai
kaupunki eivät ole sallittuja kissan nimessä, ellei kyseessä ole TICA-rekisteröity kissala. "Rekisteröinnin jälkeen kissan nimeä ei voi muuttaa kuin seuraavissa tapauksissa:
toimiston tekemän virheen vuoksi kissalan nimen lisäämiseksi jälkiliitteenä Rekisteröintisääntöjen kohdan 8." "7, 8.8 ja 8.10 mukaan TICA-rekisteröidyn kilpailuluokan kissan
uudelleenrekisteröinnissä kotikissaksi Näyttelysäännön 23.7.2 mukaan tai Rekisteröintisäännön 39.9.4 mukaan" Kissojen tai kissaloiden nimiä ei voi kopioida Välimerkit (esim. &, ´, #
jne) eivät ole sallittuja kissan nimessä. Kissaa ei voi nimetä esi-isän mukaan, ellei esi-isän omistaja anna kirjallista lupaa. Tällöin lupa tulee toimittaa kirjallisena toimistolle
rekisteröinnin yhteydessä. Katso Rekisteröintisäännöt 39.9.4.
4. Osa B: Isän ei tarvitse olla TICA-rekisteröity. Mikäli isää ei ole rekisteröity TICA:an, tulee isän sukutaulusta toimittaa vähintään kolmen sukupuolven mittainen toisen organisaation
hyväksymä kopio. Mikäli isän sukutaulu on jo toimitettu toimistolle, tulee se mainita hakemuksen yhteydessä. Isä voidaan rekisteröidä samaan aikaan pentueen kanssa. Tällöin tulee
toimittaa toisessa organisaatiossa hyväksytty, vähintään kolmen sukupolven sukutaulu, josta käy ilmi kaikkien esivanhempien nimet, rekiserinumerot ja värit. (Hinta 20 dollaria).
5. Osa C: Emän pitää olla TICA-rekisteröity ja rekisterinumero tulee merkitä sille osoitettuun paikkaan, paitsi jos emä rekisteröidään samaan aikaan kuin pentue. Astutushetken
omistaja merkitään aina kasvattajaksi. Kasvattajan kissalanimeä ei käytetä pentueen alkuliitteenä ellei sitä ole eritelty kasvattaja-osiossa.
6. Osa D: täytä jokaisen pennun osalta Katso #2 yläpuolella.
7. Osa E: täytä vain niiden pentujen osalta, jotka halutaan yksilörekisteröitävän heti. Lisää kaksi nimivaihtoehtoa, omistajan nimi ja osoite. Katso kohdat #2 ja #3.

Hinnat

Jäsen

Ei-jäsen

Rekisteröintimaksu - Pentuerekisteröinti (TICA isä ja emä)

$13.00

$15.00

Rekisteröintimaksu - Pentuerekisteröinti (vain TICA emä)

$16.00

$18.00

Yksilörekisteröintihinta/pentu

$10.00

$12.00

Lisää sukutaulu tilaukseen:
Virallinen sukutaulu on geneettinen listaus kissan esivanhemmista titteleineen, väreineen ja rekisterinumeroineen.
□ 3:n polven sukutaulu
□ 5:n polven sukutaulu
Sukutaululistaus on yksityiskohtainen raportti saman pentueen sisaruksien väreistä
□ sukutaululistaus, pysty
jälkeläisraportti on yksityiskohtainen listaus kissan jälkeläisistä
□ jälkeläisraportti
P: 956.428.8046
F: 956.428.8047

P.O. BOX 2684, HARLINGEN TX 78551
WWW.TICA.ORG

SUBMIT.WORK@TICA.ORG
REVISED: FEB 2017

