
Poradce chovu – Jatelová Marija: Západní 450, 253 03 Chýně Tel: +420 776 312 911  

E-mail: 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), nebo do konce platnosti členství člena klubu. 

Řádně vyplněný krycí list se zasílá poradci chovu, společně s vyplněnou přihláškou vrhu, do 10ti dnů po narození štěňat 

poštou. V případě, že fena nezabřezla, odešle chovatel poradci chovu řádně vyplněný krycí list označen NEZABŘEZLA 

a to nejpozději do 75 dnů ode dne krytí. 

Společně s žádostí o vystavení krycího listu, zasílejte doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu na č. účtu 
klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol: registrační číslo člena, variabilní symbol:333 

Vystavení krycího listu do 30-ti kalendářních dnů 200,- Expresní vystavení krycího listu do 5 kalendářních dnů 400,-Kč 

 

  

 
 

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  

Výsledek DKK  Výsledek DLK  

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  

 Výsledek DKK  Výsledek DLK  

2. pes Jméno psa a chovatelské stanice  Dat.narození  

 Číslo zápisu  Výsledek ataxie  

 Výsledek DKK  Výsledek DLK  

3. pes Jméno psa a chovatelské stanice  Dat.narození  

 Číslo zápisu  Výsledek ataxie  

 Výsledek DKK  Výsledek DLK  
 

  

Tato část se vyplňuje před krytím feny. Krycí list je nutné poslat poradci chovu, 

nejpozději 30 dnů před plánovaným krytím. K žádosti je nutné připojit: fotokopie průkazu 

původu feny a všech navrhovaných psů, fotokopie certifikátu NCL-A (výsledků testů na 

ataxii), výsledků DKK a DLK feny a všech navrhovaných krycích psů. 
 
 

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:  

 

Nutné přiložit potvrzení o provedené inseminaci 

 
 
 
 

Podpis majitele feny 

  
 
 

Podpis majitele psa 

 

 

 

Klub amerických stafordšírských teriérů, z. s. - Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem 

KRYCÍ LIST KAST 

 
 
 

Podpis a razítko poradce chovu 

Fena byla nakryta inseminačně ANO NE 

 

mailto:poradcekast@seznam.cz

