
 

 

Jméno chovatelské stanice  
 

Jméno chovatele  Členské číslo  
Kontakt na chovatele Adresa:   
 Tel:   Email:  
 

Jméno feny a chovatelské stanice  
Datum narození feny  Číslo zápisu  Výsledek ataxie  
Poslední krytí  Poslední vrh  

 

Krycí psi navrženy chovatelem - Vyplňte jednoho až tři psy, nebo požádejte poradce chovu o doporučení 

1. pes Jméno psa a chovatelské stanice  Dat.narození  

 Číslo zápisu  Výsledek ataxie  

2. pes Jméno psa a chovatelské stanice  Dat.narození  

 Číslo zápisu  Výsledek ataxie  

3. pes Jméno psa a chovatelské stanice  Dat.narození  

 Číslo zápisu  Výsledek ataxie  
 

Poradce chovu schvaluje výše uvedené krycí psy   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 

_________________________________________________________________________________________________ 

KRYTÍ FENY 

Tato část se vyplňuje v den krytí. Celý krycí list se pak posílá společně se zápisem vrhu poradci klubu.  
 

Místo krytí feny  Datum krytí feny  
 

Jméno krycího psa a chovatelské stanice  
 

Jméno majitele psa  

Kontakt na majitele psa Adresa:   

 Tel:  Email:   
 

Fena byla nakryta inseminačně ANO NE Nutné přiložit potvrzení o provedené inseminaci 
 

   
Podpis majitele feny  Podpis majitele psa 

_________________________________________________________________________________________________ 

Poradce chovu – Piteková Marija: Západní 450, 253 01 Chýně  
Tel: +420 776 312 911, Email: poradcekast@seznam.cz 

 

Takto vyplněný krycí list, potvrzený poradcem chovu, platí do krytí feny, která v něm 
byla zapsána, nanejvýš 1 kalendářní rok (tj. 365 dní od potvrzení poradcem chovu) 

 

U zahraničního 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! 

 

Klub amerických stafordšírských teriérů - Trubínská 406, 267 01 Králův Dvůr u Berouna 

KRYCÍ LIST KAST 

Přiložte prosím 

potvrzení o zaplacení 

krycího poplatku 

100 Kč 

číslo účtu: 900691329, 

kód banky: 0800 

konstantní symbol: 0379 

 specifický symbol: reg. 

číslo člena 

variabilní symbol: 333 

 


