
Zápis hřebce k uchovnění (Stallion Listing Form)
American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Výpis hřebce
•  Vedení hřebce v seznamu slouží k prokázání Vašeho úmyslu 

hřebce uchovnit.  Ať už je Váš hřebec registrován jako American 
Paint Horse, Quarter Horse nebo plnokrevník, platí se poplatek 
ve výši 75 USD za podání první zprávy o chovu hřebce. Jedná 
se o jednorázový poplatek za registraci hřebce v seznamu jako 
způsobilého plemeníka po celý jeho život. 

•  Pokud je hřebec plemene Quarter Horse nebo plnokrevník, je 
vyžadována kopie přední a poslední strany osvědčení o registraci 
u AQHA nebo Jockey Clubu, která prokazuje vlastnictví koně v 
době chovu a jeho rodokmen/krevní linii. 

• V případě prodeje hřebce plemene Quarter Horse nebo pl-
nokrevníka, nový majitel bude muset doplnit registraci (bez 
dalších poplatků).

Záznam o hřebci v registru 
Jméno koně: _________________________________________________________________________________________________
Reg. číslo APHA:  _____________________________________________________________________________________________
Majitel hřebce: ________________________________________________  APHA ID#: ______________________________________
Adresa: _____________________________________________________________________________________________________
Město: ______________________________________________ Stát: ____________________PSČ:  __________________________

Tel. č.: _____________________________________________ Email: ___________________________________________________
Souhlasím s tím, aby American Quarter Horse Association a Jockey Club předaly veškeré soubory s genetickými informacemi výše uve-
deného hřebce American Paint Horse Association.
Podpis majitele zapsaného hřebce:  X _____________________________________________________________________________
Oprávnění k podpisu: 

Hůlkově jméno oprávněné osoby Podpis osoby

X
X
X

Vlastnictví (Podpis níže nepředstavuje oprávnění k podpisu dokumentů, pokud není tato osoba uvedena výše jako oprávněný zástupce.)
1.  Jméno: _____________________________________________ Podpis: X ______________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
Město: __________________________________________________Stát: ___________________ PSČ: ______________________

2.  Jméno: _____________________________________________ Podpis: X ______________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
Město: __________________________________________________Stát: ___________________ PSČ: ______________________

3.  Jméno: ______________________________________________Podpis:X ______________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________________
Město: __________________________________________________Stát: ___________________ PSČ: ______________________

Oprávnění podepisující 
• Podepisovat dokumenty jménem výše uvedené osoby nebo 
subjektu mohou pouze osoby uvedené v seznamu. Tyto podpisy 
budou zaznamenány jako oprávnění zástupci pouze pro 
uvedeného hřebce a budou v platnosti do doby, než je změní 
registrovaný vlastník hřebce nebo se nezmění vlastník hřebce. 
Podpis v sekci vlastnictví neznamená oprávnění, pokud není v této 
sekci uveden.

Vlastnictví
•  Pokud je hřebec v majetku ranče, vice osob nebo subjektu, je 

potřeba vyplnit jména a adresy všech osob. Každá taková osoba 
musí podpisem stvrdit, že souhlasí s tím, že uvedené osoby jsou 
oprávněny podepisovat jejich jménem.

Další nezbytné položky
•  Zpráva o připouštění (Stallion Breeding Report) - Musíte ode-

slat zprávu o připouštění (Stallion Breeding Report) každý rok, 
kdy hřebcem chováte. (viz. pravidlo RG 110). Můžete podat 
Vaši zprávu o chovu (Stallion Breeding Report) online na 
aphaonline.com.

•  DNA Genetic Testing – Všichni chovní hřebci musí být DNA 
geneticky testováni na krevní skupinu a musí obsahovat in-
formace o výsledcích testu Genetic Health Panel. K dispozici 
jsou také testy na barvu a vzory panelů. Chcete-li požádat 
o genetické DNA testy nebo sadu pro panel test svého 
hřebce, obraťte se na zástupce péče o členy APHA (APHA 
Member Care). Pokud jsou genetické ukazatele DNA hřebce 
již uloženy v laboratoři uznané APHA, nemusí být znovu 
vyžadováno za předpokladu, že vlastník záznamu poskytne 
APHA kopii genetických ukazatelů DNA. Genetické ukazatele 
DNA, které jsou již v evidenci laboratoře schválené APHA, 
nemusí být znovu požadovány, pokud vlastník záznamu 
poskytne APHA kopii genetických

   ukazatelů.

Členství
•  Pokud momentálně nejste členem asociace a chcete využívat 
členské sazby, můžete si členství nyní zakoupit. Členské saz-
by se poté budou vztahovat na tuto transakci a na všechny os-
tatní, které budou v dané době označeny razítkem. Členství se 
skládá z 12ti měsíčního období, které začíná ve stejném měsí-
ci, kdy je žádost o zařazení na seznam označena razítkem.

•  Pro vice informací volejte MemberCare na tel. č. (817) 222-
6423 nebo piště e-mail na askapha@apha.com.

•  Poplatky se mohou měnit bez předchozího upozornění. 
•   Za veškerou práci spojenou s registrací, která nebyla dosud 

dokončena, bude účtován administrativní poplatek ve výši 25 
USD.

Oprávnění k:

Poplatky: Pouze US fondy     Sazby pro členy

� Poplatek za vedení hřebce v seznamu (jednorázové) $75

� DNA Genetic Markers Kit (UC-Davis) $60

� Genetic Health Panel Test (UC-Davis) $125 
(Test na přítomnost HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH a PSSM)

� Color and Pattern Panel Test (UC-Davis) $125 
(red factor, agouti, cream, pearl, dun, silver, gray, Tobiano,  
Frame Overo, Sabino 1, Splash White 1, 2 & 3, and  
Dominant White 5, 10 & 20)

� OLWS-Only DNA Test (UC-Davis) $25 
(pro hřebce s výsledky 5-panel testem evidovaným u APHA nebo AQHA)

� All-Inclusive Panel Test (Etalon Diagnostics) $139 
(Zahrnuje genetic health panel, color a pattern panel  a performance panel)

Typ členství
Dospělí Mládež (18let a mladší)
� Roční —$65 � Roční —$25
	 Tříleté —$150 
 Tříleté—$55
� Pětileté —$250 � J-Term—$125
 Celoživotní —$1,100 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
 Poplatek za vedení: $ ___________________
 DNA genetický test: $ ___________________
 Gen. Health/Color & Pattern Kits (sada vzorků) $ ___________________
 Poplatek za zrychlené vyřízení:  $ ___________________
 Členský poplatek: $ ___________________
 Doplňkový produktový balíček: $ ___________________
 CELKEM $ ___________________

� MasterCard   � VISA   � 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.: ___________________________________________________

E-mail: __________________________________________________
                 XPodpis:  _________________________________________________

Způsob platby
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