Solicitação de Registro de Apêndice Internacional
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
• O Registro no Apêndice Internacional é específico
para cavalos destinados a fins de reprodução e/
ou exposição com a APHA. Esse processo é usado
quando um cavalo já está registrado em uma
afiliada internacional reconhecida (veja a lista
à direita) OU para cavalos que residem fora da
América do Norte e da Europa que tenham pelo
menos um progenitor registrado na APHA.
• Os cavalos do Apêndice Internacional podem ser
exibidos em exposições ou eventos aprovados
pela APHA em suas respectivas divisões (Registro
Regular ou Paint Sólido). Esses cavalos não estão
autorizados a participar de shows ou eventos da
APHA nos EUA, Canadá ou Europa (Zona 12).
• Veja o Livro de Regras da APHA (RG-020.D) para
obter os detalhes completos sobre o Registro no
Apêndice Internacional.

Imprima ou digite

1. Meu cavalo está registrado com:

o Paint Horse Association of Australia (PHAA)
o Associação Brasileira do Cavalo Paint (ABC Paint)
o Paint Horse Association of New Zealand, Inc. (PHANZ)

		
o ACRICAMDE (Costa Rica)
o Não está registrado com as organizações acima, mas tem pelo menos

um progenitor registrado na APHA.
2. Nome do registro internacional do cavalo:_____________________________________________________________________
3. Número de identificação internacional registrado:_____________________________________________________________
4. Nome do garanhão:___________________________________________________________________________________________
Número de registro do garanhão:_____________________________________________________________________________
5. Nome da reprodutora:________________________________________________________________________________________
Número de registro da reprodutora:___________________________________________________________________________
6. Nome registrado do proprietário atual:________________________________________________________________________

Como se candidatar

• Preencha esse formulário
• Forneça uma cópia do certificado de registro do
seu cavalo de um livro genealógico reconhecido da
afiliada.
• Certifique-se de que o pedigree inclua pelo menos
4 gerações - o pedigree deve vir de um registro
internacional oficial. Deve incluir todos os nomes e
números de registro americanos aplicáveis, além da
cor e tipo de padrão (se aplicável).
• Forneça fotografias atuais do cavalo que será
registrado, mostrando o animal inteiro (lado
esquerdo, lado direito, frente e traseira). Se o cavalo
tiver marcas mínimas, inclua fotos adicionais dessas
marcas brancas, com e sem uma régua.
• Pague todas as taxas.
• Se o cavalo que está solicitando registro na
APHA ainda não estiver registrado em um livro
genealógico internacional aprovado, mas tiver pelo
menos um progenitor registrado na APHA, esse
progenitor da APHA deve ser confirmado por teste
genético de DNA do potro.

Filiação

• É necessário ser membro da APHA. Você pode se
associar nesse momento.
• As associações são emitidas com exatamente
o mesmo nome do proprietário do cavalo. As
associações entram em vigor no mesmo mês em
que a solicitação de registro é postada.

Taxas de urgência
•
O tempo médio para conclusão do registro varia
de duas a seis semanas, dependendo da época do
ano em que for enviado. Se você deseja que seu
registro seja concluído mais rapidamente, existe a
possibilidade de solicitar um serviço de urgência.
Para o serviço de urgência, é necessário o seguinte:
1. Marcar o envelope como “RUSH” (URGÊNCIA)
2. Endereço de e-mail
3. Pagamento da taxa de urgência (não
reembolsável)
• O tempo mínimo de processamento para um
registro de urgência é de 10 dias úteis a partir da
data de recebimento.
• As taxas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

7. Número da identificação APHA do proprietário:________________________________________________________________
8. Endereço do proprietário:_____________________________________________________________________________________
9. Cidade: ________________________________________ Estado/província:____________________________________________
10. País: ________________________________________________________ CEP:____________________________________________
11. Fax: _______________________________________________ Fone: ___________________________________________________
12. E-mail: ______________________________________________________________________________________________________
13. Nome registrado do criador:_________________________________________________________________________________
14. Endereço registrado do criador:______________________________________________________________________________
15. Cidade: _______________________________________ Estado/província:____________________________________________
16. País: ________________________________________________________ CEP:____________________________________________

Taxas

(valores em dólares)

o Taxa de registro de apêndice
o Taxa de urgência
o Kit de DNA para verificação de
filiação

Membro

Forma de pagamento

US$ 40
US$ 50
US$ 60

o MasterCard

o VISA

o American Express

Não envie dinheiro.
Preencha os dados a seguir:

Número do cartão:____________________________________________________

Níveis de associação
o Um ano – US$ 65

o Três anos – US$150

o Cinco anos – US$250

o Vitalício – US$ 1,100

o Júnior um ano – US$ 25
(18 anos ou menos) Data de nascimento: _____/_____/_____

Os associados internacionais adultos agora recebem uma
assinatura anual digital do Paint Horse Journal.
Os associados internacionais vitalícios recebem uma
assinatura digital válida por 7 anos.
* Valido apenas para filiações após 01/01/2021.

Data de validade:_____________________________________________________
Código de Seguranç (CVV): ___________________________________________
Nome do titular do cartão:_____________________________________________
APHA I.D. No.:________________________________________________________

Endereço do proprietário :_________________________________________
Estado/província :__________________________________________________

Taxa de registro de apêndice:

$____________

País :_______________________________________ CEP:__________________

Taxa do serviço de urgência:

$____________

Fax:__________________________________________________________________

Kit de DNA:

$____________

Contribuições dos associados:

$____________

Assinatura do Paint Horse Journal:
TOTAL

$____________
$___________

Fone:_________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________

X

Assinatura:___________________________________________________________

Para Mais Informações

Envie um e-mail para nossa equipe MemberCare em
askapha@apha.com.
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