VZOR

Klub amerických stafordšírských te riérů - Ma řenice 148, 471 56 Ma řenice

KRYCÍ LIST KAST

Jméno chovatelské stanice

Mutlaka

Jméno chovatele
Kontakt na chovatele

Jan Novák
Členské číslo 200789
Adresa: Nad Ulicí 890, 14000 Praha
+ 420 890 688 465
Tel :
Email: novakjan@mejlik.cz

Jméno feny a chovatelské stanice
Aranka Z Partanu (Jméno v rodokmenu mé feny)
21.7.2010
Datum na rození feny
Číslo zápisu ČLP/AST/8956/12
Výsledek ata xie
13.12.2013
Poslední krytí
21.10.2013
Poslední vrh

Clear

Komentář [K1]: Jméno mojí
chovatelské stanice
Komentář [K2]: Zde vyplňuji údaje o
mně.

Komentář [K3]: Zde vyplňuji údaje o
mé feně, které jsou v jejím rodokmenu

Krycí psi navrženy chovatelem - Vyplňte jednoho až tři psy, nebo požádejte poradce chovu o doporučení
1. pes Jméno psa a chovatelské stanice Bartal Z Tousimske návsi
ČLP/AST/8764/10
Číslo zápisu
Výsledek ata xie Carrier
2. pes Jméno psa a chovatelské stanice Could me love Tarmatl
ČMKU/AST/3876/13
Číslo zápisu
Výsledek ata xie Clear
3. pes Jméno psa a chovatelské stanice Tartaram Kouledem
Číslo zápisu
ČLP/AST/9876/12
Výsledek ata xie Carrier

Komentář [K4]: Zde navrhnu 1 – 3 krycí
psy. Vyžádám si od jejich majitelů
rodokmenu a kopie ataxie (které pak
posílám společně s krycím listem poradci
chovu).

Poradce chovu schvaluje výše uvedené krycí psy

Komentář [K5]: Krycí list podepíšete a
odešlete poradci chovu.
Ten zkontroluje, jestli je vše v pořádku a
krycí list vám potvrdí.

ANO

NE

Tato část se vyplňuje před krytím feny. Krycí list je nutné poslat poradci chovu,
nejpozději 2 měsíce před plánovaným krytím. K žádosti je nutné připojit: fotokopie
průkazu původu feny a všech navrhovaných psů, fotokopie certifikátu NCL-A (výsledků
testů na ataxii) feny a všech navrhovaných krycích psů

Podpis a razítko poradce chovu

_________________________________________________________________________________________________
Komentář [K6]: Tuto část vyplňujeme
až v den krytí. Nezapomeňte, že bez
potvrzeného krycího listu, nemůžete fenu
nakrýt !!!!

KRYTÍ FENY
Tato část se vyplňuje v d en krytí. Celý krycí list se pak posílá společně se zápisem vrhu poradci klubu.

Místo krytí feny

Jilemnická, 1500 Praha

Jméno krycího psa a chovatelské stanice
Jméno majitele psa
Kontakt na majitele psa

Datum krytí feny 23.10.2014

Ta rtaram Kouledem

Adam Slováček
Adresa: Jilemnická, 1500 Praha
Tel : +420 774 898 764

Fena byla nakryta inseminačně

ANO

NE

Email: kouledem@gmail.com

Nutné přiložit potvrzení o provedené inseminaci

Podpis majitele feny

Podpis majitele psa

Komentář [K7]: Po narození štěňat

,plně vyplněný a potvrzený krycí list,
_________________________________________________________________________________________________

Poradce chovu - Bendová Eva: Kvapilova 3, 15000 , Praha 5
Tel : +420 774 592 818, Email: poradcekast@seznam.cz
Ta kto vyplněný krycí list, potvrzený poradcem chovu, platí do krytí feny, kte rá v něm
byla zapsána, nanejvýš 1 kalendářní rok (tj. 365 dní od potvrzení poradcem chovu)
U zahrani čního krytí je nutné doložit chovnost krycího psa (pokud se v dané zemi dělá)
a certifikát NCL-A, i když v dané zemi není povinný.
KRYCÍ LIST JE NUTNÉ ZASLAT NEJPOZDĚJÍ 2 MĚSÍCE PŘED PLÁNOVANÝM KRYTÍM
PORADCI CHOVU ! A POTÉ ZNOVU SE ZÁPISE ŠTĚŇAT!

pošlete společně se Zápisem štěňat poradci
chovu !!

Přiložte pros ím
potvrzení o zaplacení
krycího poplatku

100 Kč
čís lo účtu: 900691329,
kód banky: 0800
konstantní sy mbol: 0379
specif ický symbol: reg.
čís lo č lena
variabilní sy mbol: 333

