
Ime prve izbire: 

Ime druge izbire:

Ime tretje izbire:

o Potrdite to polje, če ne želite, da APHA izbere ime, če zgornja imena že obstajajo ali niso sprejemljiva.

Spol: o Žrebec o Kobila o Kastrat, Datum kastracije (mesec / dan / leto): _____/ ______ / _________

Datum žrebanja (mesec / dan / leto): _____/ _______/ _________  Država žrebanja: ________________________

Uporabljena reproduktivna metoda: o Prevozna ohlajena semena    o Zamrznjena semena   o Prenos zarodkov   
              o Umetna oploditev              o Naravno parjenje

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 grive: ______________Barva repa: ____________

Vrsta:  o Tobiano        o Overo  o Tovero  o Solid
Opomba: Seznam drugih nenavadnih identifikatorjev ali barv 
(vključno z brazgotinami in oznakami). Določite lokacijo žiga.

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________

Ali ima konj modre oči?   o Ne

 

               o Desno oko je modro    o Levo oko je modro
              o Desno oko je                o  Levo oko je  
                  delno modro delno modro

Registracija prijave konja (Registration Application) 

Vloge za registracijo, prejete brez fotografij ali pristojbin, se 
bodo štele za neveljavne in jih je mogoče vrniti brez obdelave.

Office use only
Type:  ____________   Reg No: ____________ 

Date:   ________________________________ 

Konj ki ga je treba registrirati
•   Predlagajte vsaj tri imena, med katerimi lahko izbirate. Ne 

uporabljajte ločil ali številk. Ime ne sme presegati 21 znakov, 

vključno s presledki. Ne uporabljajte imen, ki zvenijo podobno 

obstoječim imenom, čeprav so zapisana drugače.

•   Vlogi morajo biti priloženi najmanj štirje (4) jasni fotografiji 

konja od blizu. Vsebovati morajo prikaz konja na obeh 

straneh, pa tudi spredaj in zadaj. Ne obrezujte in ne označujte 

fotografij. V primeru, da je konj označen s krio žigom, je treba 

dodati fotografijo žiga.

•   Če ima konj minimalno bela območja, ki izpolnjujejo pogoje 

za registracijo, je treba priložiti fotografije teh območij.

•   V primeru, da priložene fotografije ne bodo jasno določale 

primernosti za vpis v redni register, bo konj vpisan v register 

solid konja. Glej pravilo RG-050.B4 

•  Vključite plačila za vse zahtevane pristojbine.

•   Za več informacij o trenutnih zneskih ali v primeru, da 

potrebujete nasvet za fotografije, pokličite našo člansko 

linijona podaljšek 778 ali obiščite apha.com

Prihranite denar  z online registracijo na strani 
aphaonline.org

Konj, ki ga je treba registrirati
•   Vsak izbris ali sprememba podatkov o konju bo razveljavila to rejs-

ko potrdilo. Če vnesete napačne podatke očetu ali materi, izpolnite 
novo vlogo.

•   Pred registracijo žreb je treba izpolniti vse zahteve za žrebce.
•  Popravki imena in naslova lastnika so sprejemljivi.
•  Izpolniti je treba podatke očeta in matere ter njihovih lastnikov.
•  Žrebe, katerih matična oseba je pasma Quarter (QH) ali anglež, 

Thoroughbred (TB), morajo imeti shranjene dvostranske kopije 
svojih registracijskih potrdil.

•  Če je žrebica, za katero se zahteva certificiranje, prva žrebica 
APHA pasme, žrebice pasme Quarter (QH) ali anglež Thorough-
bred (TB), dodajte pristojbino v višini 25 USD za registracijo kobile.

•   Lastnik kobile v času žrebanja lahko uporabi kontrolno številko cer-
tifikata rejca za spletno registracijo na apha.com, ki se nahaja pod 

mestom za podpis lastnika žrebca.

Preverjanje registracije -- Priložite:
o Prijava za žrebe - v celoti izpolnjena

o Podpisi lastnikov žrebcev / kobil

o Podpis lastnika kobile v oddelku za prenos (če je potrebno)

o Barvne fotografije žrebeta

o Kopije potrdila AQHA / JC za kobile in žrebe (če je potrebno)

o Plačilo pristojbin

Kakšen podpis mora biti
•  Podpis mora biti lastnoročni podpis posameznika.
•   V primeru, da je konj v skupni lasti, se sprejme podpis katerega 

koli solastnika.
•   Če se pooblaščeni agent prijavi, mora biti pooblastilo za podpis 

shranjeno v agenciji APHA. Obrazci so na voljo na zahtevo ali na 
spletni strani apha.com/forms.

•   Če kateri od solastnikov ni pooblaščen za podpisovanje ali zahte-
va več kot podpis enega od solastnikov, je treba v arhiv predložiti 
pogojni podpis podpisa (Pogojna avtorizacija podpisov). Informaci-
je so na voljo na zahtevo.

•  V primeru, da želite konja registrirati v drugačnem imenu kot lastnik 
kobile v času žrebanja, je treba izpolniti podatke o prenosu konja 
na hrbtu

Podatki o žrebcih
Ime: _______________________________________

Registrska številka: ___________________________

Barva / vrsta:  _______________________________

Lastnik:   ___________________________________

ID lastnika:  _________________________________

Naslov:  ____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Podatki o kobili
Ime: __________________________________________

Registrska številka: ______________________________

Barva / vrsta:  __________________________________

Lastnik: _______________________________________

ID lastnika: ____________________________________

Naslov:  _______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Kot lastnik žrebca potrjujem, da so zgornji podat-
ki točni. S podpisom tega dokumenta sprejemam 
svojo odgovornost za obveznost predložitve vzgo-
jnog poročila  žrebca (Breeding report), njegovo 
registracijo in shranjevanje genetskega testa DNK 
ter plačilo ustreznih pristojbin za zgoraj navedeni 
žrebec. APHA pooblaščam, da vsem institucijam ali 
združenjem, ki so pristojni za spremljanje teh rezul-
tatov, zagotovi dostop do rezultatov preskusa DNK, 
shranjenih za omenjenega žrebca.
Podpis lastnika ali pooblaščenega zastopnika v 
času parjenja:

X  __________________

Kot lastnik kobile v času registracije žrebeta konja ali 
pooblaščeni zastopnik lastnika potrjujem, da so vsi podat-
ki na tej prijavi za registracijo pravilni, in sprejemam, da 
ima APHA pravico popraviti in / ali preklicati registracijo 
v skladu s svojimi pravili. APHA odobrim dostop do vseh 
rezultatov genetskih testov, ki jih za kobilo shrani vsaka 
institucija ali združenje, ki ima pooblastilo za dostop do teh 
rezultatov ali spremljanje njih.
 

Podpis registriranega lastnika kobile ali pooblaščenega 
zastopnika ob žrebanju:

X  _____________________ 
Ime: ____________________________________
ID številka: ________________________________
Naslov: __________________________________
________________________________________
________________________________________
Telefon:  __________________________________
E-naslov: _________________________________

Prvi in zadnji datum pripusta zgornjega žrebca in kobile: _____________________________________
(Za veljavnost potrdila je treba določiti mesec, dan, leto)

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

(mesec / dan / leto)

(mesec / dan / leto)



Prenos žrebeta
•  Ta odsek mora biti v celoti izpolnjen, če trenutni last-

nik žrebeta ni ista oseba kot lastnik kobile v času 
žrebanja.

• Strošek prenosa znaša 25 USD.
•  Vsaka sprememba podatkov bo morda zahtevala nov 

prenos.
• APHA ne bo zavestno preskočila prenosa lastništva.
•   Za vsako dodatno spremembo lastništva so obrazci 

na voljo na spletni strani apha.com/forms.
• Podpis prodajalca je potreben, da je prenos veljaven.
•    Da bi zmanjšali stroške prenosa žreb in izkoristili 

znižane članarine, je treba članstvo plačevati ali po-
daljšati pod istim imenom kot žrebeta. (Glej znesek 
pristojbine v pravilniku APHA)

Program fundacije rejcev APHA
•  Fundacija rejcev je spodbujevalni program za 

konje, ki tekmujejo na tekmovanjih, ki jih je odobril 
APHA.

•  Fundacija rejcev nagradi vsakega posameznika, ki 
sodeluje pri tekmovalnom uspehu žrebeta.

DNA
•  Ne pozabite, da je preverjanje DNK potrebno, če 

žrebe zasnovamo z reproduktivnim postopkom 
oploditve s transportiranim semenom, zamrznjenim 
semenom, prenosom zarodkov, prenosom oocitov ali 
in vitro oploditvijo. Zahtevate lahko DNK preverjanje 
starševstva tako za konkurenco kot za vzrejo.

•  Če imate v lasti žrebca ali kobilico (QH) ali pasmo 
angleške polnokrvne, polnokrvne (TB), ki je že 
genetsko testirana, bodo ti rezultati sprejeti, če jih 
pošljete v uradni laboratorij APHA.

•  Za potrditev starševstva je treba preskusiti tako 
mater kot žrebeta. Naročite dva testna kompleta, če 
kobila ni bila genetsko testirana.

Način izračunavanja pristojbin
•  Višina pristojbin temelji na frankiranem datumu pošiljanja 

in starosti konja v trenutku oddaje vloge
•  Starost konja se izračuna glede na koledar, začenši s 1. 

januarjem leta žrebeta.
•  Povprečni čas, potreben za dokončanje registracije, 

je od dva do šest tednov, odvisno od obdobja v letu, v 
katerem je vloga vložena. Če želite, da se registracija 
opravi hitreje, obstaja možnost pospešenega postopka 
(hitenja storitev). 

Za pospešeni postopek je potrebno naslednje:
 1. Označite ovojnico z “RUSH” 
 2. Telefonska številka 
 3. Zavarovana sredstva ali plačilo s kartico
• Pristojbine za hitenje je nepovratno.
•    Minimalni čas, potreben za izvedbo pospešene 

registracije, je 10 delovnih dni od datuma prejema.
•  Pristojbine se lahko spremenijo brez predhodnega 

obvestila.
•  Uradna pristojbina za izvedbo postopka se zaračuna 

za vsa dejanja, povezana z registracijo, ne glede na 
rezultat.

Članstvo
•  Da bi lahko žrebe registrirali po znižani članarini, je 

treba članstvo v času žrebanja kupiti ali plačati pod istim 
imenom lastnika. 

•  Članstvo se začne z istim mesecem, ko je pošiljka 
frankirana.

Spletni dostop
•  Bronza: Kotizacija za člane APHA vključuje spletno 

registracijo plemenskega dnevnika žrebca in registracijo 
žrebeta.

•  Srebro: 25 dolarjev na leto. Vključuje rodovnike, 
podatke o uspešnosti, podatke o potomcih in rezultate 
tekmovanja.

•  Zlato: 14,95 USD na mesec; 99 dolarjev na leto. Vključuje 
tekmovalne rezultate “Moj hlev”, “Barvni kalkulator” in 
dodatne storitve.

Ravni članstva
Odrasli Junior (18 g in mlajši)
o Letno - 65 USD o Letno - 25 USD 
o Triletna - 150 USD o Triletna - 55 USD 
o Petletna - 250 USD o J-termin - 125 USD
o Življenjska doba - 1,100 USD       Datum rojstva: ___/___/___

Mednarodno članstvo za odrasle* zdaj vključuje naročnino za 
digitalno izdajo časopisa Paint Horse Journal. Vseživljenjsko 
mednarodno članstvo * bo vključevalo sedemletno digitalno 
naročnino. *plačano po 1.1.2021.

Skupni znesek pristojbin
 Pristojbine za registracijo:  _____________USD
Pristojbina za vpis v kobile Quarter (QH) 
               ali angleške Thoroughbred (TB):         _____________USD
 Plačilo za prenos: _____________USD
 Fundacija rejcev: _____________USD
 Komplet (i) za DNK:   _____________USD
 Pristojbina za hitenje:   _____________USD
 Spletni dostop do storitev:  _____________USD
 Članstvo:   _____________USD
 Paket izdelkov:   _____________USD
 SKUPAJ: _____________USD

Ne pošiljajte gotovine.
o MasterCard     o Visa    o American Express
Prosimo, izpolnite naslednje:

Številka kartice: __________________________________________
Datum veljavnosti: _____________CVV št .:  ___________________
Ime imetnika kartice: ______________________________________
ID številka APHA: ________________________________________
Naslov:_________________________________________________
Država_______ __________Poštna številka: ___________________
Telefon: ________________________________________________
E-naslov: _______________________________________________
Podpis:_________________________________________________

Pristojbine za registracijo     Samo USD 

(Navadni in enobarvni konji)

o 0-90 dni po žrebu ali do 30. junija leta žreba 

ja, ki pade kasneje                                 40 USD
o Od 1. oktobra do 31. decembra leta žrebanja   
                                                                50 USD
o Od 1. oktobra do 31. decembra leta žrebanja    
                                                                65 USD
o Letnik v tekočem leto                        115 USD
o 2 letniki                                             115 USD
o 3 letniki in starejši                             115 USD
o Pristojbina za hitenje                          50 USD

Pristojbine za Crop Out konje
o 0-90 dni po žrebu ali do 30. junija leta žreba, 
ki pade kasneje           85 USD
o Od 1. julija do 30. septembra leta   95 USD
o Od 1. oktobra do 31. decembra leta žrebanja   
                                                             110 USD
o Letnik v tekočem leto                       165 USD
o 2 letniki                                            165 USD
o 3 letniki in starejši                            165 USD
o Pristojbina za hitenje                         50 USD

Druge pristojbine   

o Nadomestilo za prenos                     25 USD
o Četrtina (QH) ali Angleška prosojna pristojbina 
(TB) Angleška kobila za vpis                25 USD
o DNK komplet: za žrebce                   60 USD
o DNK komplet:                                    60 USD

Leto žrebanja:  __________________________________________________________________

Oče (ime mora biti napisano z velikimi črkami):______________________________________________

Mati (ime mora biti z velikimi tiskanimi črkami): ______________________________________________

Ime kupca:
(Ne sme presegati 30 znakov, vključno s presledki)

Številka članstva kupca APHA (ID številka): ________________________________________________________

Telefon: ____________________________________  E-naslov: ______________________________________

Naslov kupca: ______________________________________________________________________________

Mesto: __________________________________ Država: ________Poštna številka: ______________________

Jaz / mi (lastnik kobile v času žrebanja) pooblaščemo agencijo APHA, da lastništvo žrebeta, opisanega v tej vlogi, 
prenese na zgoraj navedenega kupca.

Podpis prodajalca:X  _______________________________________ Datum prodaje:______ / ______ / ______

DNA - genetsko tipiziranje - 60 USD komplet
Uporablja se za: potrditev starševstva (žrebe je nastalo s prenosom zarodka, prenosom oocitov, vitrificiranim zarodkom.)
*Če je za žrebe potrebna starševska potrditev, morajo imeti kobile shranjeno tipiziranje genov DNA - po potrebi naročite 
spodaj komplet kobil.
Panel genov za vzorec in barvo - 125 USD
Uporablja se za: RG-070.E (regularni register) in Cropout konje (potreben za registracijo)
Panel genov za zdravje - 125 USD (testi za HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH in PSSM1)
Uporablja se za: RG-070E (spodaj pod “druge pristojbine” izberite DNA test za barvo / vzorec)

o Pošljite testne kite na email:  ___________________________________________________________________________________

OR
o Komplet pošljite na:

Ime: ______________________________________________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________________________________________

Mesto: __________________________________________Država: ___________ Poštna številka: __________________________
 

Nominiranje žrebeta
Izpolnite ustrezna polja (Plačilo samo v USD).  Lahko sodelujejo samo žrebci odobrenih žrebcev.

o Do 31. decembra, leto žreba - 125 USD o Do 31.12. leto, ko žrebe postane letno - 400 USD 
o 3 leta in več - 1300 USD  o Do 12 mesecev starosti * - 200 USD  o Do 31.12. leto, ko je dopolnil 2 leti - 800 USD 
   *Mora biti frankirano po datumu rojstva.

Ime predlagatelja žrebeta, prosim z velikimi črkami:___________________________________________
Ameriška številka socialne varnosti ali matična zvezna davčna številka predlagatelja: ________________________

REV. 1/21

(mesec / dan / leto)

(mesec / dan / leto)


