
Kako registrirati plemenskega žrebca (Stallion Listing Form)
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

Registracija žrebcev
•  Namen registracij žrebca je da izrazite svoj namen 

da ga priznate. Po prvi registraciji dnevnika za 
sprejem žrebca se za vpis na seznam žrebca 
plača enkratna pristojbina v višini 75 USD in 
velja za življenjsko dobo žrebca. Ta pristojbina se 
plačuje ne glede na to, ali gre za Paint, Quarter 
ali angleškega čistokrvnega žrebca.. 

•  V primeru žrebcev Quarter ali angleškega 
Thorougbred pasme je treba predložiti fotokopijo 
sprednje in zadnje strani potrdila o registraciji 
AQHA ali Jockey Club.

•  V primeru prodaje Quarter žrebca ali angleškega 
Thoroughbred je novi lastnik dolžan podatke 
dopolniti na podatkovni kartici (brez plačila 
dodatne pristojbine).

Vpis v seznam plemenskih žrebcev 
Ime konja: _______________________________________________________________________________
Registrska številka APHA:  __________________________________________________________________
Lastnik žrebcev: ___________________________  ID lastnika APHA #: _______________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Mesto: _________________________________ Država: _______ Poštna številka: _____________________

Telefon: _______________________________ E-naslov: __________________________________________
Pooblaščam AQHA in Jockey Club, da dovolijo dostop do shranjenih podatkov o genetskim, markerjima prej 
omenjenega konja American Paint Horse Association.
Podpis lastnika žrebca: X ___________________________________________________________________

Pooblaščeni podpisniki 
Ime pooblaščene osebe z velikimi črkami Rokopisni podpis pooblaščene osebe

X
X
X

Lastništvo (Spodnji podpis ne bo veljaven, če ni naveden kot agent zgoraj)
1.  Ime: ____________________________________Podpis: X _____________________________________

Naslov: ________________________________________________________________________________
Mesto: ____________________________________Država: ______ Poštna številka: __________________

2.  Ime: ____________________________________Podpis: X _____________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Mesto: ____________________________________Država: ______ Poštna številka: __________________

3.  Ime: ____________________________________Podpis: X _____________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Mesto: ____________________________________Država: ______ Poštna številka: __________________

Pooblaščeni podpisniki 
•  V imenu posameznika ali subjekta, ki je zgoraj 

navedeno, bo dovoljeno podpisovati le shranjene 
podpise. Ti podpisi se hranijo kot podpisi 
pooblaščenih agentov samo za določenega 
žrebca in bodo veljali do trenutka odpoklica s 
strani lastnika ali v primeru, da žrebec spremeni 
lastnika. Podpis v razdelku o lastništvu ne pomeni 
pooblastila, če ni naveden v tem razdelku.

Lastnina
•  Če je žrebec v lasti ranča, ki je v solastništvu ali je 

v lasti organizacije, vnesite ime in naslove vseh, 
ki sodelujejo v lastništvu. Vsak solastnik je dolžan 
v njegovem imenu podpisati soglasje za prenos 
pooblastila podpisa na njegovo ime.

Druge potrebne stvari
•  Poročilo o vzreji žrebca -Vsako leto morate 

ob žrebanju predložiti poročilo o vzreji žrebca 
(glejte pravilo RG 110). Vlogo za žrebce 
lahko izpolnite prek spleta na spletnem mestu 
aphaonline.com. 

•  Gensko testiranje DNA -Vsi plemenski žrebci 
morajo biti DNA genski testirani na krvno 
skupino in morajo imeti shranjene rezultate 
Panela genov za zdravje. Na voljo so testi 
panela genov za vzorec in barvo. Če želite 
naročiti DNA genetski test ali panel test kit za 
vašega žrebca, se obrnite na predstavnika 
APHA skrbi za člane. Če so markerji genov 
DNA že shranjeni v laboratoriju, ki ga je odobril 
APHA, potem ni treba znova ustvariti genskih 
markerjev, če lastnik predloži njihovo kopijo.

Članstvo
•  Če nimate veljavnega članstva v agenciji APHA 

in želite izkoristiti ugodnost članarine, ga lahko 
ob tej priložnosti obnovite / kupite. Članarina 
se zaračuna na tej transakciji in vsaki drugi, 
prejeti med veljavnostjo članstva. Članstvo je 
sestavljeno iz 12-mesečnega obdobja, ki se 
začne z mesecem, ko je vloga za registracijo 
na seznamu plemenskih žrebcev frankirana.

•  Za več informacij pokličite MemberCare na 
(817)222-6423 ali na email askapha@apha.
com.

•  Pristojbine se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.

•  Za vsa dela, povezana z registracijo, se 
zaračuna pisarniška pristojbina v višini 25 
USD, ne glede na rezultat.

Pooblastilo je za:

Dnevnik 
vzreje

 žrebcev
Vzrejni 

certifikat

Pristojbine    Sprejemajo se samo plačila v USD  Članarina

nn Pristojbina za enkratni seznam žrebcev 

(Stallion Listing Fee)  75 USD
nn Genotip DNA (UC-Davis) 60 USD
nn Panel genov za zdravje (UC Davis) 125 USD 
(Test na prisotnost HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH in PSSM)

nn Panel genov za vzorec in barvo (UC-Davis) 125 USD 
(red factor, agouti, cream, pearl, dun, silver, gray, tobiano, frame ove-
ro, Sabino 1, splash white 1, 2 & 3 and Dominant White 5, 10 & 20)

nn DNA test OLWS (UC-Davis) 25 USD 
(za žrebce z vnesenimi rezultati preskusov APHA ali AQHA na 5 
ploščah)

nn Vseobsegajoči panelni test (Etalon Diagnostics)  
  139 USD 
(vključuje test genetskega zdravja, barvo in vzorec ter ploščo za 
peroformance)

Ravni članstva
Odrasli Junior (18 let ali mlajši)
nn Letno- 65 USD nn Letno- 25 USD
nn Troletje- 150 USD nn Troletje- 55 USD
nn Petletno- 250 USD nn Do 18. leta starosti - 
nn Vseživljensko - 1,100 USD   125 USD 
 Datum rojstva: 
 ______ /______ /______

Mednarodno članstvo za odrasle* zdaj vključuje naročnino za digital-
no izdajo časopisa Paint Horse Journal. Vseživljenjsko mednarodno 
članstvo * bo vključevalo sedemletno digitalno naročnino.
*plačano po 1.1.2021.

Skupni znesek pristojbine
 Prijavnina za seznam:  ____________ USD
 DNK test gena:  ____________ USD
 Kompleti za gensko zdravje / barvo in vzorce:  ____________ USD
 Pospešena pristojbina:  ____________ USD
 Članarina:  ____________ USD
 Dodatni paket izdelkov:  ____________ USD
 SKUPAJ:  ____________ USD

Ne pošiljajte gotovine.

nn MasterCard   nn VISA   nn American Express
Prosimo, da izpolnite naslednje:

Številka kartice: ___________________________________

Datum veljavnosti:__________________CVV št .: ________

Ime imetnika kartice: _______________________________

ID številka APHA: __________________________________

Naslov: __________________________________________

Mesto: ____________________ Država: _______________

Poštna številka:_____________Telefon: ________________

E-naslov: ________________________________________
                 

XPodpis: _______________________________________

Način plačila:
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