TIBETAN TERRIER CLUB ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

KRYCÍ LIST

Číslo / Nr:

Stud Service Certificate

Nevyplňujte / Don’t fill in

Plemeno: TIBETSKÝ TERIÉR
Breed:

Tibetan Terrier

Druh chovu: čistokrevná plemenitba
The kind of the breeding: pedigree mating

Upozornění: Pes i fena musí mít splněny podmínky chovnosti podle řádů TTC ČR. Chovatel vrhu
musí být členem TTC ČR nebo musí mít podle Zápisního řádu ČMKU uzavřenou s TTC ČR smlouvu
o poskytnutí chovatelského servisu. Bez splnění těchto podmínek krycí list není pro TTC platný.
Note: The male and the female must fulfill the breeding conditions according to the TTC ČR Regulations. The
breeder of the litter must be a member of the TTC ČR or have a contract with the TTC ČR to provide breeding
services, according to ČMKU Regulations. Without the fulfilment of these conditions, the stud service certificate is
not valid for TTC ČR.

Jméno feny:

Číslo zápisu:

Jméno psa:

Číslo zápisu:

Female – name:

Pedigree No:

Male – name:

Pedigree No:

opakováno:

Datum krytí:

Date of the mating:

Inseminace: ano / ne
Insemination:

yes / no

repeated:

Datum:
Date

kdo provedl:

Who did insemination

Sjednané poplatky za krytí (nepovinný údaj):
Mating fee (optional detail):

Chovatelská stanice:

Počáteční písmeno vrhu:

Majitel feny (jméno, adresa):

Podpis:

Majitel psa (jméno, adresa):

Podpis:

Kennel:

Initial letter of the litter
Nevyplňujte / Don’t fill in

Female‘s owner (name, address):

Male‘s owner (name, address):

Předpokl. datum vrhu:
Expected date of litter::

Datum vrhu:
Date of litter:

Signature:

Signature:

Narozeno psů / fen:
Born males / females:

Žije psů / fen:

Alive of males / females:

Nevyplňujte. / Don’t fill in.

Razítko a podpis poradce chovu:

Datum:

Poznámka:. Jedno vyhotovení krycího listu je povinné. Chovatel s majitelem krycího psa mohou
vyplnit a podepsat další vyhotovení a použít je pro svoji potřebu. Další podrobnosti jsou obsaženy
v Zápisní řádu TTC ČR a v řádech ČMKU.
Note: One copy of the Stud Service Certificate is mandatory. A breeder with a stud dog owner can
complete and sign additional copies and use them for his own use. Further details are contained in the
TTC ČR Regulations and CMKU Regulations.

