
Hřebec musí být zapsán do seznamu APHA pro chov a před registrací hříbat musí mít zaevidovány všechny požadované DNA genetické testy. DNA genetický test si můžete objednat níže.

Jméno hřebce: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Registrační číslo: ___________________________________________________________________   AQHA číslo (pokud se vás týká):___________________________________________

Registrovaný vlastník: _______________________________________________________________   Identifikační číslo APHA: _________________________________________________

Adresa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Město: ________________________________________________________________ Stát: ______________________________________________   PSČ: ________________________

Tel.č.: _________________________________________________________________  E-mail: __________________________________________________________________________

1. Majitelé paint horse hřebce by měli uvést všechny klisny, ať už se jedná o Paint Horse, Quarter Horse nebo plnokrevníka. Plnokrevníci nebo Quarter Horse hřebci budou hlásit pouze klisny Paint Horse.
2. Pokud u klisny bylo použito vice metod připouštění a byla přepouštěna hřebcem za použití více metod, měly by být ve zprávě uvedeny všechny použité metody.
3.  Pokud došlo k připouštění na pastvině, uveďte datum, kdy byla klisna přivedena na pastvinu a datum, kdy byla z pastvy odvedena. Uveďte přesné datum(data) připouštění – pokud bylo u dané klisny použito více služeb stejným způsobem, 

nezapomeňte uvést první a poslední den připouštění. (Při vydání Breeder´s Certificate (chovatelského oprávnění) majitelům klisen se ujistěte, že data odpovídají datům uvedeným v tomto formuláři).
4. Upřesněte způsob připouštění: P – pastva, H –z ruky/naživo, A – Umělé oplodnění, S - Chlazené semeno, F – Mražené semeno, E – Embryo přenos
5.  Schválení chovu: Pokud byly splněny všechny požadavky na majitele klisen a finanční závazky, můžete chov uvolnit podpisem v kolonce Uvolnění chovu (Release of Breeding). Vaše parafa opravňuje APHA k registraci hříběte bez Vašeho podpisu 

na chovatelském certifikátu (Breeder´s Certificate).
6. Hřebci musí mít v evidenci zapsané výsledky 6-panel genetického zdravotního testu (HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM1 & OLWS), předtím než mohou být zaregistrována hříbata narozená v roce 2019 a dále.

Registrované jméno chovné klisny (viz. 1 a 2 výše) Registrační číslo Zapsaný vlastník klisny

Způsob připuštění
(viz. 4 výše)

Datum prvního 
pokusu 

oplodnění
(viz. 3 výše)

Datum posled-
ního pokusu 
oplodnění 

(viz 3 výše)

Schválení chovu
(počáteční, viz. 

5 výše)

1.   X

2.  X

3.  X

4.  X

5.  X

6.  X

7.  X

8.  X

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:  ________________________________________________________________________

Podpis:X ______________________________________________________________________

Chcete-li se vyhnout zpožděním, nezapomeňte do výše uvedeného políčka uvést rok připouštění a tam, kde je uvedeno, podepsat. 

Typ členství
o Roční—$65   o Tříleté—$150   o Pětileté—$250   o Celoživotní—$1,100
o Mládež roční – 25 USD (18let a mladší)     Datum narození: ____ /_____ /_____
o Mládež tříleté – 55 USD (18let a mladší)     Datum narození:____ /_____ /_____
o Celé mládežnické období – 125 USD (až do věku 18ti let)     Datum narození: ____ /_____ /____

Celková částka k zaplacení:
Poplatek za vedení hřebce: $ _________________

Poplatek za podání hlášení: $ _________________

Poplatek za klisnu: $ _________________

Poplatek za pozdní podání:  $ _________________

Poplatek za další klisnu: $ _________________

Žádost o DNA soupravu  $ _________________

Člesnké poplatky: $ _________________

 CELKEM $ _________________

Způsob platby

Neposílejte hotovost nebo šek. 
o MasterCard         o VISA         o American Express

Rev. 1/21

Poplatky*                              Členské sazby
o Poplatek za vedení hřebce v seznamu
 (jednorázový poplatek) $75
o Poplatek za podání hlášení $10
o Poplatek za klisnu $5
o Poplatek za pozdní podání 
(po 30. listopadu) $25
o Poplatek za další klisnu $10
o Žádost o DNA soupravu  $60
o Sada genetického panelu $125
o Sada vzorků $125
o OLWS DNA Test $25 
      (pro hřebce s výsledky 5ti panel testu 
        registrovaný u APHA nebo AQHA) 
* Aby bylo možné využít snížené členské sazby, musí být členství drženo 
nebo zakoupeno s přesně uvedeným jménem vlastníka hřebce v době 
chovu. Členství začíná v měsíci, kdy je žádost označena razítkem. 
Poplatky se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Potvrzuji, že klisny uvedené ve výše uvedené tabulce byly připuštěny tímto hřebcem během KALENDÁŘNÍHO ROKU: _________________________________________________________

   Podpis registrovaného vlastníka nebo oprávněného zástupce:X ____________________________________________________________________________________________

Zpráva o připouštění hřebcem musí být označena poštovním razítkem do 30. listopa-

du daného připouštěcího roku. Nepřijímá se označení frankovacím strojem. U hřebců 

registrovaných v zemích jižně od rovníku, musí být tato zpráva podána nejpozději do 

31. května daného připouštěcího roku.

Zpráva o připouštění hřebcem (Stallion Breeding Report) 
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

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

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.


