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Solicitação de Registro de Apêndice Internacional
American Paint Horse Association
P.O. Box 961023 • Fort Worth, Texas 76161-0023
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

• O registro do apêndice está disponível para 
cavalos registrados em um registro internacional 
da Paint Horse reconhecido pela APHA ou que 
estejam de acordo com as diretrizes de registro 
internacional da APHA. O registro do apêndice 
indica a intenção de usar um garanhão ou égua 
em um programa de melhoramento criado para 
produzir descendentes qualificados para registro 
na APHA com privilégios totais. O registro de um 
capão no Registro do Apêndice seria apenas para 
fins de desempenho. 

• Os cavalos registrados no Registro do Apêndice 
recebem o nível apropriado de designação do 
apêndice, baseado nas linhagens aprovadas 
pela APHA, dentro do seu pedigree. Todos os 
cavalos registrados com um registro internacional 
reconhecido pela APHA serão elegíveis para um 
mínimo de 50 por cento do Apêndice da APHA 
registrado (F1). Níveis mais altos podem ser 
concedidos com base no pedigree.

1. Meu cavalo está registrado com: o Paint Horse Association of Australia (PHAA)

	 	 o Associacão Brasileira De Criadores De Cavalo Paint (ABC Paint) 

	 	 o Paint Horse Association of New Zealand, Inc. (PHANZ)

  o ACRICAMDE (Costa Rica)

	 	 o  Não está registrado com as organizações acima, mas tem pelo menos  

um progenitor registrado na APHA. 

2. Nome do registro internacional do cavalo: ____________________________________________________________________

3. Número de identificação internacional registrado: ____________________________________________________________

4.  Nome do garanhão: __________________________________________________________________________________________  

Número de registro do garanhão:_____________________________________________________________________________

5.  Nome da reprodutora: _______________________________________________________________________________________  

Número de registro da reprodutora: __________________________________________________________________________

6. Nome registrado do proprietário atual: _______________________________________________________________________

7. Número da identificação APHA do proprietário: _______________________________________________________________

8. Endereço do proprietário: ____________________________________________________________________________________

9. Cidade:  _______________________________________  Estado/província: ___________________________________________

10. País:  _______________________________________________________ CEP: ___________________________________________

11. Fax:  ______________________________________________  Fone:  __________________________________________________

12. E-mail:  _____________________________________________________________________________________________________

13. Nome registrado do criador: ________________________________________________________________________________

14. Endereço registrado do criador: _____________________________________________________________________________

15. Cidade:  ______________________________________  Estado/província: ___________________________________________

16. País:  _______________________________________________________ CEP: ___________________________________________

Informações sobre o pedigree
• Envie uma fotocópia (frente e verso) do seu 

certificado de registro internacional atual.
• A informação de pedigree deve ser uma cópia de um 

certificado de pedigree de um certificado de registro 
internacional oficial que inclua cinco gerações. Ela 
deve incluir todos os nomes e números de registro 
americanos disponíveis, cor e tipo de padrão (se 
aplicável). Envie em uma página separada se a cópia 
do certificado de registro internacional não incluir 
informações do pedigree de cinco gerações.

Fotografias
• Deve ser fornecido um conjunto de quatro 

fotografias atuais. Incluir vista lateral esquerda, 

vista lateral direita, frente e costas para fins de 

identificação.

Filiação
• É necessário ser membro da APHA. Você pode se 

associar nesse momento.
• As associações são emitidas com exatamente 

o mesmo nome do proprietário do cavalo. As 
associações entram em vigor no mesmo mês em 
que a solicitação de registro é postada.

• Para mais informações envie um e-mail para nossa 
equipe MemberCare em askapha@apha.com.

Taxas           (valores em dólares)    Membro

o	Taxa de registro de apêndice US$ 40,00
o		Taxa de urgência US$ 50,00

Níveis de associação
o	Um ano – US$ 45,00 o	Três anos – US$ 105,00

o	Cinco anos – US$ 175,00	 o	Vitalício – US$ 750,00 

o		Júnior um ano – US$ 25,00 
(18 anos ou menos)  Data de nascimento: _____/_____/_____

Assinatura internacional do  
Paint Horse Journal
o	Sócio um ano  – US$ 85,00
o	Não sócio um ano  – US$ 90,00

 Taxa de registro de apêndice: $ ___________ 

 Taxa do serviço de urgência: $ ___________

 Contribuições dos associados: $ ___________

 Assinatura do Paint Horse Journal: $ ___________

 TOTAL $ __________

Forma de pagamento
o	MasterCard         o	VISA       o	American Express 
Não envie dinheiro.

Preencha os dados a seguir:

Número do cartão: ___________________________________________________

Data de validade:_____________________________________________________

Código de Seguranç (CVV):  __________________________________________

Nome do titular do cartão: ____________________________________________

APHA I.D. No.: _______________________________________________________

Endereço do proprietário: ________________________________________

Estado/província: _________________________________________________  

País: ______________________________________ CEP: _________________

Fax: _________________________________________________________________

Fone: ________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________

Taxas de urgência
•  O tempo médio para conclusão do registro varia de 

duas a 14 semanas, dependendo da época do ano em 
que for enviado. Se você deseja que seu registro seja 
concluído mais rapidamente, existe a possibilidade 
de solicitar um serviço de urgência.

Para o serviço de urgência, é necessário o seguinte:
 1. Marcar o envelope como “RUSH” (URGÊNCIA)
 2. Informar número de telefone diurno
 3. Número de fax ou endereço de e-mail
 4.  Serão aceitos apenas fundos certificados ou 

cartão de crédito
• A taxa de urgência não será reembolsada.
•  O tempo mínimo de processamento para um 

registro de urgência é de 10 dias úteis a partir da 
data de recebimento.

•  As taxas estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio
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Registro de apêndice de cavalos com registro internacional

A tabela abaixo mostra como um programa de cruzamento pode produzir potros qualificados para o registro completo da APHA.

R0301.  Todas as taxas citadas estão em moeda dos EUA e sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1ª geração
Cavalo registrado F1 
(50% apêndice APHA) Cruzado com 

Cavalos registrados 
na APHA, AQHA ou no 

Jockey Club

2ª geração A cria resultante é F2 
(75% apêndice APHA)

Cruzado com
Cavalos registrados 

na APHA, AQHA ou no 
Jockey Club

3ª geração A cria resultante é F3 
(87,5% apêndice APHA)

Cruzado com
Cavalos registrados 

na APHA, AQHA ou no 
Jockey Club

4ª geração

A cria resultante é F4 
(qualificada para um 

registro completo  
da APHA)

O registro de apêndice está disponível para cavalos registrados com um registro 
internacional da Paint Horse reconhecido pela APHA. O registro do apêndice indica 
a intenção de usar um garanhão ou égua em um programa de melhoramento 
criado para produzir descendentes qualificados para registro na APHA com 
privilégios totais. O registro de um capão no Registro do Apêndice seria apenas 
para fins de desempenho.  

Os cavalos registrados no Registro do Apêndice recebem o nível apropriado de 
designação do apêndice, baseado nas linhagens aprovadas pela APHA, dentro 
do seu pedigree. Todos os cavalos registrados com um registro internacional 
reconhecido pela APHA serão elegíveis para um mínimo de 50 por cento do 
Apêndice da APHA registrado (F1). Níveis mais altos podem ser concedidos com 
base no pedigree.

Para solicitar o registro do apêndice de seu cavalo, é necessário atender aos 
seguintes requisitos:

• Primeiro o cavalo deve ter um registro internacional aprovado pela APHA.
• Uma solicitação de registro de apêndice deve ser preenchida e assinada pelo 

proprietário registrado (conforme consta nos registros oficiais do registro 
internacional).

• Deve ser fornecida uma fotocópia, frente e verso, do certificado de registro 
internacional.

• Devem ser enviadas fotografias atuais do cavalo para o qual está solicitando o 
registro de apêndice. 

• As fotografias devem incluir vista lateral esquerda, vista lateral direita, frente 
e costas.

• Pagamento da taxa de registro de apêndice.

Após a conclusão do processamento, o proprietário registrado receberá um 
certificado de Apêndice emitido pela APHA. Cavalos registrados no Apêndice 
Internacional não são qualificados para competir em exibições aprovadas pela 
APHA nos Estados Unidos, Canadá e Europa, e só podem ser anunciados como 
“Apêndice registrado APHA”. No entanto, cavalos registrados no Apêndice 
Internacional são qualificados para participar em programas da APHA, como o 
Paint Alternative Competition.

Se um cavalo já registrado no apêndice tiver sofrido alterações de propriedade, 
o novo proprietário deverá enviar uma fotocópia do certificado de registro 
internacional, mostrando que a mudança de propriedade foi registrada 
corretamente no registro internacional e enviar a taxa para atualizar a propriedade.

O QUE É REGISTRO DUPLO? Quando uma potra atinge F3, ou um potro resultante 
da cruza de um garanhão F3 e uma égua registrada/reconhecida pela APHA, ele/
ela é qualificado para ter um registro completo da APHA.


