
Registrace králíků – ZO Frahelž
 Mláďata musí být natetována do 3 měsíců věku. Chovatel vyplní nejpozději do 2 měsíců 

věku mláďat potřebné dokumenty:

◦ 2 x připouštěcí lístek
◦ 1 x rodokmen za každé mládě, které si přeje registrovat

Podmínkou vyplnění dokumentů je schopnost chovatele bezpečně rozpoznat pohlaví 
mláďat. Na zadní stranu připouštěcích lístků se uvádí nejprve samci a poté samice, podle 
pohlaví se přidělují tetovací čísla.

 Tyto dokumenty společně s rodokmeny a oceňovacími lístky rodičů (mohou být i jen kopie) 
doručí osobně nebo poštou registrátoru ZO na adresu:

Martin Trubač, Líbalova 1179, 379 01 Třeboň II

 Registrátor ZO zkontroluje správnost vyplnění dokumentů a tyto odešle okresnímu 
registrátoru. Registruje – li chovatel klubově nebo ústředně, vrátí registrátor ZO dokumenty 
chovateli, který je sám předloží příslušnému vyššímu registrátoru 

 Po vrácení dokumentů od okresního nebo klubového registrátora se registrátor ZO domluví 
s chovatelem na termínu tetování mláďat a předání dokumentů.

 V případě okresní registrace je poplatek okresního registrátora 4 Kč za každé mládě + 
přidejte 19 Kč na známku. Poplatek předejte registrátoru ZO společně s dokumenty.

Registrátoři ZO a OO jsou povinni vrátit chovateli špatně vyplněné dokumenty k opravě. Mláďata 
od rodičů nehodnocených na výstavách nelze registrovat! Na rodiče hodnocené na výstavě ve věku 
mláďat je možné registrovat jeden vrh, před dalším vrhem musí být ohodnoceni na výstavě jako 
dospělí. Oba rodiče musejí být nejméně do druhé generace svých předků nepříbuzní. 

Tiskopisy

 Doporučuji pro vyplnění dokumentů použít wordový dokument, který stáhnete na našich 
stránkách www.chovatelefrahelz.cz v sekci Ke stažení. Ulehčíte si práci a zajistíte 
bezproblémovou čitelnost dokumentů oproti ručně vyplňovaným dokumentům. Tiskne se 
oboustranně 1. a 3. stránka pro připouštěcí lístek a 1. a 2. stránka pro rodokmen.

 Dokumenty je možné vyplnit též ručně. Prázdné tiskopisy dostanete od registrátora ZO nebo 
je možné vytisknout si je z dokumentu (viz odstavec výše), popř. zakoupit na e-shopu 
ústřední organizace. Při ručním vyplňování dbejte na čitelnost!

Tetování
Povinností tetovatele je před tetování zevrubně prohlédnout králíky určené k natetování. V případě 
zjištění nepřípustné vady (např. zcela neodpovídající barva, hrubé vady kresby, deformace pohlaví, 
uší, chrupu) má tetovatel povinnost odmítnout králíka natetovat a zlikviduje příslušný rodokmen.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte registrátora a tetovatele ZO:

Martin Trubač, 776 363 985, M.Trubac@gmail.com

http://www.chovatelefrahelz.cz/

