
První volba jména: 

Druhá volba jména:

Třetí volba jména: 

o Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete, aby APHA vybrala jméno, pokud se výše uvedené možnosti jména používají nebo jsou nepřijatelné.

Pohlaví: o Hřebec o Klisna o Valach, Datum kastrace (měsíc/den/rok):  _________________ / _________/ ___________

Datum narození (měsíc/den/rok): ______________ / ________ / ___________  Stát narození:  ___________________________________

Použitá metoda připuštění: o Chlazené semeno o Mražené semeno o Embryo přenos  
 o Umělé oplodnění o Přirozené krytí

Barva:  o White  o Black o Bay o Brown  o Chestnut o Sorrel o Red Roan  
 o Blue Roan o Bay Roan o Palomino o Cremello o Perlino o Smokey Cream  
 o Red Dun o Dun o Grullo o Buckskin o Gray o Amber Champagne  
 o Classic Champagne o Gold Champagne

Barva hřívy: ____________________Barva ocasu: ________________

Typ:  o Tobiano o Overo  o Tovero  o Solid
Poznámky: Uveďte další neobvyklé identifikační znaky nebo barvu (včetně 
jizev nebo vypálených znaků). Seznam umístění vypálených znaků.
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________

Má tento kůň modré oči?    o Ne

 

 o Pravé modré oko o Levé modré oko
 o Pravé oko   o Levé oko  
   částečně modré    částečně modré

Žádost o registraci (Registration Application)

Žádosti o registraci přijaté bez fotografií nebo poplatků budou považovány za 
neplatné a mohou být vráceny bez zpracování. 

Pouze pro účely zpracovatele:
Typ:  _________________   Reg. číslo: _______________  

Datum: ________________________________________  

Kůň k registraci
•   Uveďte alespoň tři varianty jména koně. Nepoužívejte 

interpunkční znaménka a čísla. Jméno nesmí překročit 21 znaků 
včetně mezer. Nepoužívejte jména, která znějí stejně jako již 
existující jména, i když jsou hláskovány jinak. 

•   K žádosti musí být přiloženy alespoň (4) jasné, z blízka focené 
fotografie koně. Tyto fotografie musí zahrnovat pohledy z 
každé strany, zepředu a zezadu. Neořezávejte a neoznačujte 
fotografie. Pokud je kůň označen výžehem, musí být přiložena 
fotografie značky. 

•   Pokud má kůň minimální bílé vysvětlující oblasti, musí být 
přiloženy fotografie této oblasti. 

•   Pokud přiložené fotografie jasně nezakládají způsobilost pro 
zápis v registru Regular, bude kůň zaregistrován do registru 
Solid Paint Bred. Viz. pravidlo RG-050.B4.

•   Platba zahrnuje všechny příslušné poplatky. Další informace o 
aktuálních poplatcích nebo tipy na fotografie získáte na naší lince 

MemberCare na klapce 778 nebo navštivte apha.com.  

Ušetřete peníze registrací vašeho koně online 
aphaonline.org.

Kůň k registraci
•   Jakékoliv vymazání nebo změna údajů nebo dat o koni zneplatní tento 

certifikát chovatele (breeder’s certificate). Pokud jsou informace o otci a 
matce nesprávné, vyplňte a vytiskněte novou žádost. 

•   Před registrací hříběte musí být splněny všechny požadavky na hřebce.  
•   Opravy jmen a adres vlastníků jsou přijatelné.
•  Je třeba vyplnit jména otců a matek a informace o jejich majitelích.
•   Hříbata s rodiči QH nebo plnokrevníků také musí mít v evidence kopii 

registračního certifikátu QH nebo plnokrevníka (obě strany). 
•  Pokud se jedná o první APHA hříbě klisny QH nebo plnokrevníka, zahrňte 

poplatek za registraci klisny QH/plnokrevníka ve výši 25 USD. 
•   Majitel klisny v době ohřebení může použít kontrolní číslo certifikátu 

chovatele (breeder’s certificate), umístěné pod podpisem vlastníka hřebce, 
online registrace na apha.com. 

Kontrolní seznam registrace – prosím uveďte:
o Žádost pro hříbě, vyplňte úplně
o Podpisy majitelů hřebce a klisny
o Podpis majitele klisny v sekci převod (je-li relevantní)
o Barevné fotografie hříběte
o  Kopie certifikátu AQHA/JC klisny a/nebo hříběte, pokud jsou 

k dispozici
o Platba poplatků

Požadavky na podpis: 
•  Podpis musí být jen individuální.
•   Pokud je kůň ve vlastnictví vice majitelů, je přijatelný podpis každého 

vlastníka. 
•   Pokud se podepisuje autorizovaný zástupce (authorized agent), musí 

být na APHA uložena autorizace podpisu. Formuláře jsou k dispozici na 
vyžádání nebo na adrese apha.com/forms.

•   Pokud některý ze spolumajitelů není oprávněn podepisovat nebo je 
vyžadován vice než jeden podpis, musí být v evidenci formulář s pod-
míněným podpisem. Informace jsou k dispozici na vyžádání. 

•   Pokud má být kůň registrován pod jiným jménem než vlastníka klisny v 
době ohřebení, musíte vyplnit informace o převodu (transfer information) 
zpětně. 

Informace o hřebci (otci):
Jméno:_______________________________________________
Reg. číslo:  ___________________________________________
Barva/typ:  ____________________________________________
Majitel:  ______________________________________________
ID číslo:  _____________________________________________
Adresa:  ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Informace o klisně (matce):
Jméno:___________________________________________________
Reg. číslo: ________________________________________________
Barva/typ:  ________________________________________________
Majitel: ___________________________________________________
ID číslo: __________________________________________________
Adresa:  __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Jako vlastník hřebce-plemeníka, potvrzuji, že výše uve-
dené informace jsou podle mého nejlepšího vědomí správné. 
Podepsáním tohoto dokumentu potvrzuji svou odpovědnost 
za odeslání příslušné zprávy o připouštění (breeding report), 
výpisu o připouštění (listing) a genetického DNA testování a 
souvisejících poplatků pro výše uvedeného hřebce. Povoluji 
APHA přístup k jakýmkoli výsledkům genetického DNA testu 
plemeníka evidovaného u jakéhokoliv sdružení nebo asociaci, 
které mají přístup nebo kontrolu nad těmito výsledky.  

Podpis zapsaného vlastníka plemeníka nebo jeho autorizovaný 
zástupce v době poskytnutí služby:

X  ______________________

Jako vlastník klisny  v době ohřebení, kdy měla být registrována nebo 
jeho autorizovaný zástupce potvrzuji, že všechny informace v této 
žádosti o registraci odpovídají mým osobním znalostem a souhlasím s 
tím, že Asociace má právo na opravu a/nebo zrušení registračního cer-
tifikátu podle jejích pravidel. Povoluji APHA přístup k jakýmkoli výsled-
kům genetického DNA testu klisny, evidované u jakéhokoliv sdružení 
nebo asociaci, kteří mají přístup nebo kontrolu nad těmito výsledky.  
 
Podpis zapsaného vlastníka klisny nebo jeho autorizovaný zástupce v 
době poskytnutí služby:

X  __________________________ 
Jméno: ___________________________________________
ID: _______________________________________________
Adresa: ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Telefon: ___________________________________________
E-mail:  ___________________________________________

Počáteční/konečné termíny byly uvedeny u výše uvedených koní: _________________________________________
(K ověření certifikátu musí být uveden měsíc, den, rok)

American Paint Horse Association
122 East Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com



Převod hříběte
•  Tato část musí být kompletně vyplněna, pokud je současný 

majitel hříběte jiný než majitel klisny v době ohřebení. 
• Poplatek je za převod ve výši 25 USD.
• Jakákoliv změna může vyžadovat nový převod. 
• APHA nebude vědomě přeskakovat převody vlastnictví.
•   Formuláře pro další změny vlastnictví jsou k dispozici na adrese 

apha.com/forms.
• Aby byl převod platný, je vyžadován podpis prodávajícího. 
•    Když je hříbě převedeno, musí být vlastníkem drženo nebo 

zakoupeno členství pod stejným jménem, pod jakým má být 
hříbě vlastněno, aby bylo možné získat snížené členské sazby. 
(Viz. rozpis poplatků v pravidlech APHA.)

Chovatelský program APHA 
•  Chovatelský program (Breeders Trust) je interaktivní program 

určený pro koně soutěžící na akcích schválených APHA.
•  Chovatelský program (Breeders Trust) odměňuje každého, 

kdo se podílí na soutěžním úspěchu hříběte. 

DNA 
•    Vezměte prosím na vědomí, že ověření DNA je vyžadováno, 

pokud je hříbě produktem chlazeného spermatu, mraženého 
spermatu, embryo přenosem, přenosem oocytu nebo 
vitrifikovaného embrya. Můžete také požádat o DNA test pro 
účely ověření původu, závodění (dostihů) nebo chovu. 

•  Pokud máte hřebce nebo klisnu QH nebo plnokrevníka, kteří 
byli geneticky testováni, přijmeme tyto výsledky, pokud budou 
evidovány v oficiální laboratoři APHA. 

•  Pro ověření původu musí být testována jak klisna, tak hříbě. 
Objednejte si dvě testovací soupravy, pokud klisna nebyla 
geneticky testována. 

Rozpis poplatků
•   Poplatky jsou založeny na datu poštovního razítka na žádosti 

a věku koně v době podání. Poštovní měřiče nejsou přijímány. 
Pokud registrace není úplná, mohou vám být účtovány další 
poplatky.

•  Věk koně se počítá podle kalendářního roku počínaje 1. lednem 
roku, kdy byl narozen. 

•  Průměrné doby dokončení registrace se pohybují od dvou do 
šesti týdnů, v závislosti na předloženém ročním období. Pokud si 
přejete registraci dokončit dříve, je k dispozici zrychlená služba. 
U zrychleného vyřízení je vyžadováno:

 1. Obálka s nápisem “RUSH”  
 2. Telefonní číslo 
 3. Ověřené prostředky platby nebo platba kreditní kartou
• Poplatek za zrychlené vyřízení se nevrací.
•    Minimální doba pro zrychlené zpracování registrace je 10 

pracovních dnů, od data přijetí.
•  Poplatky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
•  Za veškeré práce spojené s registrací, které nebudou zpracovány 

do zkompletování, bude účtován poplatek za kancelářské 
zpracování.

Členství
•  Aby bylo možné zaregistrovat hříbě za snížené členské sazby, 

musí být vlastníkem klisny drženo nebo zakoupeno členství pod 
stejným jménem, pod jakým je klisna vlastněna v době ohřebení.

•  Členství začíná ve stejném měsíci, kdy je žádost označena 
razítkem. 

Online přístup
•  Bronzový: zdarma pro členy APHA. Zahrnuje online zprávy o 

připouštění a registrace hříbat. 
•  Stříbrný: 25 USD za rok. Zahrnuje rodokmeny, záznamy o 

výkonech (performance records), záznamy o potomcích a 
výsledky ze závodů. 

•  Zlatý: 14.95 USD za měsíc; 99 USD za rok. Zahrnuje „Mou stáj 
(My Barns)”, Kalkulačku barev, výsledky ze závodů a další. 

Typ členství
Dospělí Mládež (18let a mladší)
o Roční – 65 USD o Roční – 25 USD 
o Tříleté - 150 USD o Tříleté - 55 USD 
o Pětileté - 250 USD o J-Term—125 USD
o Celoživotní - 1,100 USD                           Datum narození: ____/____/____

Mezinárodní členství pro dospělé nově zahrnuje digitální předplatné  
Paint Horse Journal. Celoživotní mezinárodní členství zakoupené po 1.1.2021 
bude zahrnovat 7leté digitální předplatné Paint Horse Journal.

Celková částka k zaplacení:
 Registrační poplatek:  $ ___________________
 Registrační poplatek za QH/plnokrevné klisny:  $ ___________________
 Poplatek za převod:   $ ___________________
 Chovatelský program (Breeders Trust):  $ ___________________
 DNA souprava (Kit):    $ ___________________
 Poplatek za zrychlené vyřízení:  $ ___________________
 Online přístup:  $ ___________________
 Členský poplatek:  $ ___________________
 Balíček produktu:   $ ___________________
 CELKEM:  $ ___________________
Nezasílejte hotovost.

o MasterCard     o Visa    o American Express
Vyplňte prosím následující:

Číslo karty: ________________________________________________________
Platnost do:  __________________________ CVV#:  ______________________
Jméno držitele karty: _________________________________________________
Identifikační číslo APHA: _______________________________________________
Adresa (ulice, č.p.): __________________________________________________
Město/ Stát/ PSČ:____________________________________________________
Tel.č.: _____________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________
Podpis:____________________________________________________________

Poplatky                 Pouze US Funds                             Člen

(Regular registr & Solid Paint-Bred)  
o 0-90 dní po ohřebení nebo do 30. června kalendářního 
roku ohřebení, podle toho co nastane později         40 USD
o 1. července – 30. září roku ohřebení                   50 USD
o 1. října – 31. prosince roku ohřebení                   65 USD
o Roček                                                                115 USD
o Dvouletý                                                            115 USD
o Tříletý a starší                                                   115 USD
o Poplatek za zrychlené vyřízení                           50 USD
Termíny pro registraci na územích jižně od rovníku najdete v prav-
idlech APHA pod RG-110.

Registrační poplatek kropenatých (Cropout)  
o  0-90 dní po ohřebení nebo do 30. června kalendářního 

roku ohřebení, podle toho, co nastane později.   85 USD
o 1. července – 30. září roku ohřebení        95 USD
o 1. října – 31. prosince roku ohřebení        110 USD
o Roček     165 USD
o Dvouletý       165 USD
o Tříletý a starší       165 USD
o Poplatek za zrychlené vyřízení         50 USD

Další poplatky  

o Poplatek za převod   $25
o Registrace QH/Plnokrevné klisny    25 USD
o DNA Kit: Hříbě   60 USD
o DNA Kit: Klisna   60 USD 
o DNA Color/Pattern Panel (UC-Davis)      $125
o DNA Genetic Health Panel  (UC-Davis)   $125

Hříběcí rok:   ____________________________________________________________________________________

Hřebec (jméno musí být spelováno): ______________________________________________________________________

Klisna (jméno musí být spelováno): _______________________________________________________________________

Jméno kupujícího: 
(Nesmí překročit 30 znaků, včetně písmen a mezer.)

APHA ID kupujícího:  ______________________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________  Email: _______________________________________________
Adresa kupujícího: _______________________________________________________________________________________________
Město:  _______________________________________________Stát:  ____________________ PSČ: ___________________________

Já/my (majitel klisny v době ohřebení) tímto pověřuji APHA k převodu hříběte popsaného v této žádosti při registraci k výše uvedenému 
kupujícímu.  

Podpis prodávajícího: X  __________________________________________Datum prodeje (Měsíc/den/rok):______ / ______ / ______

DNA Genetic Typing―60 USD za sadu (kit)
Používá se k: Ověření rodičovství (včetně hříbat produkovaných chlazeným/mraženým spermatem nebo embryo přenosem). Pokud je u hříbat 
vyžadováno ověření rodičů, musí mít klisny hotové DNA Genetic Typing. V případ potřeby si objednejte soupravu pro klisnu níže. 
Paint Pattern Gene & Color Panel ―125 USD
Používá se k: RG-070.E (kritéium registru Regular koní) a kropenatých (cropout) koní (vyžadováno pro registraci).
Genetic Health Panel – 125 USD (Testy na HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH nebo PSSM1)
Používá se k: zjištění, zda vaše hříbě nese některý z těchto zdravotních předpokladů.
o Testovací sadu odešlete e-mailem na:  ____________________________________________________________________________________________________
NEBO
o Testovací sadu odešlete poštou na: 
Jméno: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Adresa (ulice, č.p.): _________________________________________________________________________________________________________________

Město: ________________________________________________________ Stát: _________________________ PSČ: ________________________________
 

Nominace hříbat (Foal Nomination)
Zaškrtněte příslušné políčko. (Platba musí probíhat pouze v U.S. Funds). K účasti jsou způsobilá pouze hříbata zúčastněných hřebců.

o K 31.prosinci hříběcího roku – 125 USD o K 31.prosinci ročka – 400 USD o Tříletí a starší – 1300 USD
o Do 12.měsíce věku*- 200 USD  o K 31.prosinci dvouletka – 800 USD 
   *Musí být označeno poštovním razítkem podle data narození. 

Jméno nominanta hříběte, prosíme tiskacím:__________________________________________________________________
Americké číslo sociálního zabezpečení nebo federální daňové identifikační číslo:   ________________________________________________
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