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~AMERIŠKI QUARTER KONJ~
~AMERICAN QUARTER HORSE~

PRAVILA, NAVODILA, POJASNILA IN SMERNICE ZA REJCE
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UVOD: I D E A L E N A M E R I Š K I Q U A R T E R

KONJ

Ameriški quarter konj izvira iz kolonialne Amerike, v začetek 17. stoletja, in je bil primarno
uporabljan za hitrostne dirke, zaradi svojih izjemnih pospeškov in mišične baze. Njegova
zasnova je kombinacija krvnih linij arabskih, berberskih in turških žrebcev ter angleških kobil.
Potomci so bili kompaktni, močno omišičeni konji, ki so zmogli teči na kratke relacije hitreje kot
katerikoli drugi konji. Tako kot so rasle Združene države Amerike, pa je rasel tudi Ameriški
quarter konj. Sprejemati so ga začeli tudi kot delovnega konja, ki se ga je dalo uporabiti skoraj za
vsako opravilo. Skupaj s prvimi pionirji je utiral pot po divjem zahodu, vlekel je vozove, čuval
in zbiral črede goveda ter raziskoval prostrane prerije.
Danes je Ameriški quarter konj znan kot »The World's Most Versatile Horse« - NAJBOLJ
VSESTRANSKI KONJ NA SVETU. Njegova popularnost raste premo s številom registriranih
konj, ki presega štiri milijone pri AQHA registriranih konj širom sveta. Še vedno se uporablja za
delo na kmetijah in za hitrostne dirke, enako popularen pa je tudi na tekmovanjih western
jahanja in kot rekreacijski konj. American Quarter Horse Association je neprofitna rejska
organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1940. AQHA se je posvetila ohranjanju in promociji
pasme Ameriški quarter konj. Rejcem in lastnikom nudi raznovrstne usluge in informacije, vse z
namenom pomagati in pripomoči k večjemu uživanju in boljšemu druženju s konjem.
Slovensko združenje rejcev Ameriškega quarter konja je bilo ustanovljeno leta 1998. Pri svojem
delu v celoti sprejema in podpira smernice, poslanstvo in etični kodeks matične AQHA. Leta
2009 smo postali AQHA International Affiliate, s strani AQHA uradno priznano rejsko
združenje, leta 2013 pa priznana rejska organizacija za pasmo Ameriški quarter konj v Sloveniji.
Ameriški Quarter konj poseduje sprejemljiv rodovnik, barvo ter oznake in mu je bil izdan
Certifikat o registraciji s strani American Quarter Horse Association. Tak konj je prijazen in
dobročuden, proporcionalno zgrajen, je okreten in hiter. Ameriški quarter konj je izredno
vsestranska pasma in kot tak primeren za različne namene.
V smislu ohranjanja tipičnega Ameriškega quarter konja se, v smislu čim večjega približevanja
idealu, selektivno izbirajo psihično stabilni konji z najbolj pozitivno kombinacijo ravnotežja,
korektne zgradbe ter gibanja, s primernimi karakteristikami spola in spolu primerne
omišičenosti. Tipični Ameriški quarter konj je enobarven in poseduje naslednje karakteristike:
konj naj bi bil všečen in privlačen na pogled, kar je rezultat harmonične kombinacije atraktivne
glave, elegantno oblikovanega grla, skladnega, dobro nastavljenega vratu, izražene plečke,
globokega podprsja, kratkega hrbta, močnega križa, dolge linije boka in zadnjice ter dobro
poudarjenih mišic stegna, beder, prsi, pleč in podlakti. Te karakteristike naj bi spremljale tudi
ravne in strukturno korektne noge ter kopita brez napak oziroma hib. Konj naj bi bil
uravnotežen atlet, enakomerno omišičen po celem telesu. Pri objektivnem ocenjevanju konja so
najpomembnejše štiri stvari: ravnotežje, skladna struktura - konformacija, karakteristike pasme
in spola ter stopnja omišičenosti. Najpomembnejše je ravnotežje, nanaša pa se tako na strukturo
kot tudi na estetsko skladnost konja.
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AQHA – SIQHA IZJAVA O POSLANSTVU
 Vodenje registra in ohranjanje rodovnikov konj pasme Ameriški quarter konj (American
Quarter Horse) ter vzdrževanje in ohranjanje integritete pasme.
 Nudenje koristnih in kvalitetnih uslug ter podpore svojim članom, s čimer se vzpodbuja
in pospešuje reja in lastništvo konjev pasme Ameriški quarter konj (American Quarter
Horse) ter medsebojno sodelovanje.
 Pripravljanje in razvijanje različnih izobraževalnih gradiv in programov, s katerimi bi
združenje postalo zanesljiv vir znanja in pomemben člen v konjeniškem športu (v R
Sloveniji).
 Vzpodbujanje rasti članstva v AQHA - SIQHA skozi marketing, oglaševanje in promocije
konj pasme Ameriški quarter konj (American Quarter Horse).

E T I Č N I K O D E K S AQHA - SIQHA









Podpirati AQHA poslanstvo ohranjanja in integritete Ameriškega quarter konja, vzdrževati
kvaliteto, selektivne standarde reje in natančne registre.
Zagotoviti, da bo zaščita Ameriškega quarter konja na prvem mestu in da se bo z vsakim
Ameriškim quarter konjem vedno postopalo humano, z dostojanstvom, spoštovanjem in
sočutjem.
Voditi vse posle z integriteto, odkritostjo, točnostjo in odkritosrčnostjo.
Voditi rejo, šolanje in prodajo na način, ki promovira podobo Ameriškega quarter konja in
vliva zaupanje v združenje.
Trdno se držati profesionalnih standardov AQHA in podpirati njegove cilje in objektive.
Vlivati zaupanje med strankami in javnostjo v AQHA posle, izogibati se kakršnihkoli
postopkov, ki bi lahko diskreditirali posel ali članstvo v AQHA.
Delovati pošteno v finančnih poslih s strankami, drugimi člani in javnostjo.
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I. PRAVILA IN DOLOČBE O REGISTRACIJI (AQHA Official Handbook of rules & regulations)
(str. 5-30)

REG100. STUD BOOK ~ RODOVNIŠKA KNJIGA
REG101. Razporeditev prepričevalnega bremena za upravičenost do registracije
REG102. POTEK REGISTRACIJE
REG103. IME KONJA
REG104. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA
REG105. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA
REG106. KONJI, KI NISU UPRAVIČENI DO REGISTRACIJE
REG107. IZREDNA REGISTRACIJA
REG108. GENETSKO TESTIRANJE
REG109. GENETSKE NAPAKE IN NEZAŽELENA SVOJSTVA
REG110. POROČILO O PRIPUSTU (STALLION BREEDING REPORT; SBR)
REG111. OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN ZAMRZNJENO SEME
REG112. EMBRYO/OOCYTE TRANSFER (angl.)
REG113. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA
REG114. BARVE
REG115. OZNAKE
REG116. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI
REG117. POPRAVEK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI
REG118. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA
REG119. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
REG120. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI
REG121. STAROST KONJA
REG122. KASTRAT – STERILIZIRANA KOBILA
REG123. BRAZGOTINE IN ŽIGI
REG124. PRENOS LASTNIŠTVA
REG125. NAJEM
REG126. AVTORIZACIJA
REG127. SMRT KONJA IN KONJI, PRODANI BREZ PAPIRJEV
NAVODILA ZA FOTOGRAFIRANJE KONJA
FEE100. SPLOŠNI POGOJI IN CENIK
II. CENIK ZOOTEHNIČNIH OPRAVIL (VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo
kopitarjev) (str. 31)
III. NAVODILA ZA REJCE IN LASTNIKE AMERIŠKIH QUARTER KONJ (VF, Inštitut za rejo
in zdravstveno varstvo kopitarjev) (str. 32 – 36)

IV. PRAVILNIK O IZVAJANJU REJSKEGA PROGRAMA (str. 37 - 43 )
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I. PRAVILA IN DOLOČBE O REGISTRACIJI (AQHA Official Handbook of rules & regulations)
REG100. STUD BOOK ~ RODOVNIŠKA KNJIGA
V uradni rodovniški knjigi American Quarter Horse Association so vpisani konji, katerim so
certifikati o registraciji izdani na podlagi njegovega porekla. Ti certifikati so vpisani v
oštevilčenem, »Numbered«, registru ali pa v »Appendixu«, odvisno od statusa registracije očeta
in mame zadevnega konja. Pred letom 1962 je AQHA vodilo registre »Numbered«,
»Permanent«, »Tentative«, »Old Appendix« in »New Appendix«, po tem letu pa obstajata samo
»Numbered« in »Apendix«.
REG100.1 Splošne določbe. V času obdelave podatkov se zahteva tudi plačilo storitve.
Sprejemajo se samo ameriški dolarji. Poštni naslov: AQHA, P.O. BOX 200, Amarillo,
Texas 79168, USA. www.aqha.com 806-376-4811.
REG100.2 S plačilom članarine pri AQHA posameznik potrjuje, da je članstvo pri AQHA
prostovoljno in soglaša, da bo ravnal po vseh pogojih in predpisih, navedenih v tem
pravilniku, AQHA Official Handbook.
REG100.3 Zahtevan obrazec mora biti pravilno izpolnjen v celoti in podpisi dostavljeni
na zahtevo.
REG101. Razporeditev prepričevalnega bremena za upravičenost do registracije. V vseh
postopkih, ki zadevajo ali vplivajo na registracijo in evidence AQHA, in v vseh disciplinskih
postopkih, je breme razrešitve dvomov, kot npr. pravo starševstvo, identifikacija konja ali
kvalifikacija za registracijo, na prosilcu, lastniku, najemniku, drugem članu ali članih, vključenih
v zadevo. Odločitev in razsodba ter ukrepi Izvršilnega odbora na podlagi vseh dokazov so
dokončni in zavezujoči za vse stranke. Zgoraj navedena stranka ali stranke nosijo breme
prepričevanja in v primeru, da ne uspe dostaviti dokazov, ki zadevajo vprašanja AQHA ali na
določenih zaslišanjih razjasniti dvome, se smatra za pravilno, da predstavijo dokaze kasneje, na
sodišču, če bi želeli sodno revizijo postopkov odločitev AQHA.
REG101.1 Prepričevalno breme. Obveznost, da se dokaže neutemeljenost nasprotne
trditve glede registracijskih dejstev s toliko dokazi, sprejemljivimi v skladu z AQHA
pravili, ki bi v disciplinskem postopku prepričali navadno razumno osebo.
REG101.2 Testiranje starševstva. Lahko se zahteva gensko testiranje, v skladu z
odločitvijo Izvršilnega odbora, vključno, a ne omejeno, glede vprašanja pravega
starševstva ali same identifikacije konjev. Glede na rezultate takega testa in ostale
razpoložljive informacije lahko Izvršilni odbor odobri popravke v AQHA evidencah, v
mejah nujnosti ali primernosti.
REG101.3 Pogojna izdaja. Certifikat, ki potrjuje registracijo, se izda pod naslednjimi
pogoji, ki bodo natisnjeni la tem certifikatu: »Ta certifikat je izdan na podlagi zaupanja v
podpisano vlogo, podpisano in potrjeno s strani posameznika, skladno z AQHA pravili;
in na podlagi jasnih pogojev, da ima AQHA pravico popraviti in/ali preklicati certifikat
iz razlogov, ki izhajajo iz pravil in predpisov.
REG101.4 Registracija potomcev. Z namenom zaščite nedolžne tretje stranke, lastnika
potomca, ki je rezultat pripusta, opravljenega pred datumom preklica certifikata o
registraciji enega ali obeh prej upravičeno registriranih staršev, je tak potomec upravičen
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do registracije, vendar se mu prej izdan certifikat prekliče in izdela nov, v katerem so
predniki preklicani in starši navedeni kot »neznani«.
REG102. POTEK REGISTRACIJE. Da bi registrirali konja:
REG102.1 Lastnik ali najemnik kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (v
času oploditve, če je žrebe rezultat prenosa embrija) je odgovoren za dostavo pravilno
izpolnjene in podpisane vloge za registracijo (Registration Application) ter izpolnjenega
in podpisanega certifikat rejca (Breeders Certificate). Ko se za registracijo žrebeta uporabi
dovolilnica za uporabo zamrznjenega embrija, vlogo za registracijo podpiše lastnik
dovolilnice, kot lastnik žrebeta v času žrebitve.
REG102.2 Vsaka vloga za registracijo mora biti popolnoma izpolnjena in podpisana s
strani lastnika kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (ob času oploditve, če
je žrebe rezultat prenosa embrija), najemnika kobile (če je najemna pogodba
evidentirana pri AQHA) ali s strani osebe, pooblaščene za podpis take vrste
dokumentacije – zastopnika (če je pooblastilo evidentirano pri AQHA), da bo žrebe
zadovoljevalo pogojem za registracijo. Če se pri registraciji uporabi dovoljenje za
uporabo zamrznjenega embrija, vlogo za registracijo podpiše lastnik dovoljenja, kot
lastnika žrebeta v času žrebitve.
REG102.3 Če je eden od staršev registriran kot polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA
dokumentaciji: fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The
Jockey Club of North America, ali kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s
strani The Jockey Club of North America, iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo
nad konjem, da se lahko potrebne informacije preverijo. Polnokrvnjaki, ki se uporabljajo
za razplod po 1. januarju 1997 morajo ustrezati zahtevam iz čl. REG109.8 in AQHA
lahko zahteva štiri barvne fotografije, na katerih se jasno vidijo vse bele oznake. V
kolikor je iz naslednjih vlog za registracijo razvidno, da je prišlo do spremembe lastništva
polnokrvnjaka, je ponovno treba poslati fotokopijo rodovnika (obe/vse strani), kjer je
vidna sprememba oz. novi lastnik na AQHA.
REG102.4 Vsak konj bo registriran na ime lastnika (ali najemnika) kobile, matere
zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen
REG112 in REG113) in ta lastnik ali najemnik (ali zastopnik) mora podpisati vlogo za
registracijo. Lastnik ali najemnik mora imeti tekoče članstvo ali pa bo obračunan znesek
usluge za nečlana.
REG102.5 Ko je iz vloge za registracijo razvidno, da ima konj v postopku registracije bele
oznake izven predpisanih področij (člen REG109.8), nenavadne, prekomerne bele
oznake, bel madež ali madeže, se bodo zahtevale fotografije tega konja in lahko bo
podvržen inšpekciji, da se ugotovi, ali je potrebno preverjanje starševstva pred
nadaljnjimi postopki registracije.
REG102.6 Pred samim inšpekcijskim pregledom konja lastnik le-tega plača AQHA $50 za
stroške inšpekcijskega pregleda. Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da so konjeve
oznake v mejah, opisanih v členu REG109.8 in so dejanske oznake takšne kot so označene
na vlogi za registracijo in ostalem dokaznem materialu, se plačan znesek inšpekcijskega
pregleda vrne.
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REG102.7 Če po žrebitvi pride do spremembe lastništva, vsaka taka sprememba zahteva
pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva (Transfer Report).
REG102.8 Starševstvo je potrebno potrditi z genetskim testom preden je žrebe
registrirano če:
REG102.8.1 je bil katerikoli od staršev mlajši od dveh let v času oploditve;
REG102.8.2 je rezultat prenosa embrija/folikla/oplojenega folikla;
REG102.8.3 je bila kobila oplojena z uporabo ohlajenega semena;
REG102.8.4 je bila kobila oplojena z uporabo zamrznjenega semena;
REG102.8.5 je poteklo več kot 48 mesecev od žrebitve do vloge za izdajo
rodovnika;
REG102.8.6 je bila kobila izpostavljena več kot enemu žrebcu v roku 30 dni;
REG102.8.7 ima bele oznake, ki segajo preko meja, določenih v členu REG109.8;
REG102.8.8 je rojeno na 1. januar 2007 ali pozneje in je potomec žrebca Impressive
#0767246, kot zahteva člen REG109.3;
REG102.8.9 ima Izvršilni odbor AQHA upravičen sum glede njegovega porekla.
REG102.9 Vloga za registracijo za žrebeta, rojena v državi, kjer je AQHA priznala rejsko
združenje kot svojo mednarodno podružnico, naj bi se obdelala pri tej podružnici in
poslala na AQHA v odobritev. Pravilno izpolnjena vloga za registracijo, ki jo AQHA
prejme brez dokazil, da je bila prej obdelana pri mednarodni podružnici, obvezuje
AQHA da obvesti priznano mednarodno združenje o prejetju tovrstne vloge in obdelavi
le-te. Od vložnika naj se ne bi zahtevalo plačilo dodatnih stroškov za izvedbo tovrstnega
posla, razen uradnih registracijskih stroškov po ceniku AQHA, in naj se ne bi zahtevalo,
da je član mednarodnega združenja; vendar pa vložniki, ki niso AQHA člani, plačajo po
AQHA ceniku za nečlane.
REG103. IME KONJA. Vsak konj, za katerega se vloži zahtevek za registracijo, mora dobiti ime,
sprejemljivo za AQHA.
REG103.1 Ime ne sme presegati 20 znakov, vključno s črkami, številkami in presledki.
REG103.2 Arabske številke so dovoljene kot dodatek, ločene od ostalega imena.
REG103.3 Ločila niso dovoljena.
REG103.4 Ime se lahko ponovno uporabi, če so glede konja, ki je originalno (prvi) nosil
zadevno ime, izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:
REG103.4.1 je iz AQHA evidence razvidno, da ni več živ;
REG103.4.2 nima doseženih rezultatov na tekmovanjih (dirke ali tekme)
REG103.4.3 ni prejel nobene AQHA nagrade za posebne dosežke ali nagrade za
posebne dosežke, ki jo dodeljujejo druga združenja v navezi z AQHA in se
beležijo pri AQHA kot nagrada;
REG103.4.4 nima potomcev z doseženimi rezultati na tekmovanjih (dirke ali
tekme), niti potomcev, ki bi prejeli AQHA nagrado za posebne dosežke ali
priznanje katerega od drugih združenj v navezi z AQHA, ki se ravno tako
beležijo pri AQHA kot nagrada;
REG103.4.5 nima potomca, mlajšega od 10 let.
REG103.5 Ime se lahko rezervira za obdobje enega leta od trenutka, ko AQHA prejme
pisno prošnjo za rezervacijo in nepovratno plačilo po ceniku. Če se v tem času ime ne
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uporabi, bo sproščeno brez predhodnega opozorila s strani AQHA, razen če se pred
iztekom rezervacije prejme ponovna rezervacija po prej navedenem postopku.
REG104. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA. Razen v
primerih, drugače omejenih oziroma v skladu s pravili in predpisi AQHA, se žrebec, kobila,
kastrat ali sterilizirana kobila lahko registrira v oštevilčenem registru rodovniške knjige če:
REG104.1 ima očeta, ki je Ameriški quarter konj z oštevilčenim certifikatom, in mater, ki
je Ameriški quarter konj z oštevilčenim certifikatom. Tak potomec ob registraciji prejme
številko iz oštevilčenega registra. Pri konjih, rojenih na ali po 1. januarju 1992 bo vsako
nezaželeno dedno svojstvo ali hiba, splošno priznana kot genetska napaka, navedena v
členu REG109, navedena na certifikatu o registraciji.
REG104.2 je bil predhodno zaveden v Appendixu in so se izpolnili naslednji pogoji: (1)
konj se je kvalificiral v Register of Merit (Register dosežkov, ROM, speed index 100 ali
več oziroma 10 točk) na AQHA – odobrenih tekmovanjih, ki niso z ničemer omejena
(mladinski in/ali amater Register of Merit ne šteje za kvalifikacijo konja za
napredovanje); (2) AQHA je prejelo podpisano izjavo licenciranega veterinarja, da konj
nima predgriza (glej člen REG109) in (3) če je konj žrebec, mora AQHA prejeti podpisano
izjavo licenciranega veterinarja, v kateri le-ta potrjuje, da žrebec ni kriptorhid (glej člen
REG109). Konj s predgrizom, kriptorhid, HYPP pozitiven ali s prekomernimi belimi
oznakami niso primerni za napredovanje. Ko konj napreduje, je nujno predati stari
certifikat o registraciji preden se lahko izda nov oštevilčen certifikat.
REG104.3 je bil predhodno zaveden v Appendixu in je pridobil oštevilčen certifikat, vsi
njegovi potomci, zavedeni v Appendixu postanejo primerni za napredovanje v oštevilčen
register. Napredovanje takih potomcev v oštevilčen register se izvede na zahtevo
lastnika, le-to pa mora spremljati Appendix certifikat o registraciji ali
REG104.4 je bil rojen v državi (izven ZDA), kjer je delujoče združenje Ameriškega
quarter konja priznano s strani AQHA in vodi svojo rodovniško knjigo; in ima izdan
certifikat o registraciji s strani tega mednarodnega združenja, in ima sledljivosti do
minimalno 93,75 odstotkov (15/16) prednikov z izdanimi oštevilčenimi certifikati AQHA.
Za pridobitev oštevilčenega certifikata AQHA v takem primeru mora lastnik konja vlogo
vložiti pri svojem priznanem mednarodnem združenju, v državi prebivališča in dostaviti
vsa dokazila glede pripustov in identifikacije, ki jih zahteva AQHA. Cena registracije bo
$30 oziroma $70, če lastnik ni član AQHA.
REG105. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA. Razen v primerih,
drugače omejenih oziroma v skladu s pravili in predpisi AQHA, se žrebec, kobila, kastrat ali
sterilizirana kobila, ki ima enega starša registriranega v oštevilčenem registru, drugega pa
registriranega v Appendixu, pri The Jockey Club of North America ali drugem registru
polnokrvnjakov, priznanem s strani The Jockey Club of North America, lahko registrira v
Appendixu.
REG105.1 Pri konjih, rojenih na ali po 1. januarju 1992 bo vsako nezaželeno dedno
svojstvo ali hiba, splošno priznana kot genetska napaka, navedena v členu REG109,
navedena na certifikatu o registraciji.
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REG105.2 V primeru, da se dela vloga za registracijo žrebeta, ko je oče ali mati še
neimenovan polnokrvnjak, mora le-ta dobiti ime, odobreno s strani The Jockey Club-a,
šele potem se lahko zaključi registracija potomca.
REG105.3 Konji, zavedeni v Appendixu, se lahko udeležujejo AQHA odobrenih
dogodkov, izpolnjevati pa morajo zahteve, ki so predpisane na tovrstnih dogodkih.
REG105.4 Katerikoli žrebec ali kobila, zaveden v Appendixu, ki se ne more kvalificirati
vsaj v enega od Register of Merit (Register dosežkov), bo ostal v Appendixu, razen če se
oba starša kvalificirata v oštevilčen register in ta potomec ustreza vsem ostalim
zahtevam.
REG105.5 Konj je upravičen do prejema Apendix certifikata, če je bil rojen v državi
(izven ZDA), kjer je delujoče združenje Ameriškega quarter konja priznano s strani
AQHA in vodi svojo rodovniško knjigo; in ima izdan certifikat o registraciji s strani tega
mednarodnega združenja, in ima sledljivosti do minimalno 93,75 odstotkov (15/16)
prednikov z izdanimi oštevilčenimi certifikati AQHA in certifikati The Jockey Club of
North America ali drugega registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club
of North America. Za pridobitev Appendix certifikata od AQHA mora lastnik konja
vlogo vložiti pri svojem priznanem mednarodnem združenju, v državi prebivališča in
dostaviti vsa dokazila glede pripustov in identifikacije, ki jih zahteva AQHA. Cena
registracije bo $30 oziroma $70, če lastnik ni član AQHA.
REG106. KONJI, KI NISU UPRAVIČENI DO REGISTRACIJE vključujejo:
REG106.1 potomce iz parjenja enega starša iz Appendix registra z drugim staršem ravno
tako iz Appendix registra;
REG106.2 potomce iz parjenja enega od staršev iz Appendix registra z drugim staršem,
ki je polnokrvnjak;
REG106.3 konje, katerih bele oznake presegajo predpisane omejitve iz člena REG109.8 in
pri katerih vloga za registracijo ne opiše dobro oziroma napačno prikazuje konjeve
dejanske oznake, pri konju pa se ne more izvesti preverjanje starševstva, takšnim konjem
se registracija prekliče;
REG106.4 žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 2007, ki so homozigotno pozitivna na
HYPP (H/H).
REG107. IZREDNA REGISTRACIJA.
REG107.1 Izvršilni odbor ima pooblastilo, da razglasi primernega za registracijo, kot
samo plemensko žival, konja, katerega certifikat o registraciji je bil predhodno
razveljavljen, a ima, po večinskem mnenju Izvršilnega odbora, vidne in pomembne
tekmovalne ali plemenske dosežke, in je kot tak vreden registracije kot plemenska žival,
ne glede na to, da ne izpolnjuje vseh pravih zahtev po AQHA pravilih, ki bi mu
dovoljevala biti registriran.
REG107.1.1 »Izjemen na tekmovalnem ali rejskem področju« (»Outstanding by
performance or produce.«) pomeni, da je konj, preden je bil njegov certifikat o
registraciji preklican, dosegel naziv »AQHA Superior Event Horse« ali da je eden
ali več njegovih potomcev doseglo ta naziv.
REG107.1.2 Izvršilni odbor bo sprejel kot plemensko žival samo tiste konje, ki
imajo enega od staršev, očeta ali mater, z oštevilčenim certifikatom, drugega pa
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(1) ravno tako registriranega v oštevilčenem registru ali (2) registriranega v
AQHA Appendix registru; ali (3) registriranega pri The Jockey Club of North
America ali drugega registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey
Club of North America; ali (4) je preko genetskega testiranja dokazano in s tem
zadovoljeno zahtevam Izvršilnega odbora, da je glede pedigreja primeren za
zgoraj naveden status registracije.
REG107.1.3 Konj ni primeren za vlogo za izredno registracijo, če ima kakršno
koli stanje, navedeno v členu REG109 kot genetsko napako.
REG107.1.4 Lastnik lahko naredi vlogo za razglasitev po tem členu s tem, da
plača predpisan znesek in priloži fotografije, utemeljene dokaze o poreklu in
ostalo oporno dokumentacijo, katero Izvršilni odbor od časa do časa lahko
zahteva.
REG108. GENETSKO TESTIRANJE. (Naročite on-line: www.aqha.com/genetictesting!)
REG108.1 Če obstaja upravičen razlog za dvom o starših žrebeta, lahko Izvršilni odbor
AQHA zahteva genetski test za žrebe in oba starša, plačnika stroškov določi izvršni
odbor. Rezultati testiranja, skupaj z drugimi informacijami, ki so na voljo, se vzamejo v
obzir in so podlaga za odločitev Izvršilnega odbora, ali se prizna žrebetovo poreklo.
Takšno genetsko testiranje lahko opravi le organizacija, ki je odobrena s strani AQHA.
REG108.2 Lastnik ali najemnik žrebca, ki pripusti eno ali več kobil, mora, na svoj strošek,
pri AQHA zavesti pisno poročilo o žrebčevem genetskem tipu, ki ga prejme iz
laboratorija, odobrenega pri AQHA , po predpisanem postopku AQHA. Ko je genetski
tip zabeležen v AQHA dokumentaciji, testiranja ni potrebno ponavljati letno, razen če to
zahteva AQHA. Genetski zapis mora biti zaveden v dokumentaciji AQHA preden se
registrira katero koli žrebe kot potomec zadevnega žrebca in kobile, zajete v točki
REG108.3 spodaj.
REG108.3 Pri AQHA mora biti dokumentiran genetski zapis vsake kobile, rojene na 1.
januar 1989 ali kasneje, preden se lahko registrira katero koli njeno žrebe.
REG108.4 Vsak žrebec, ki ima 25 ali več kobil na svojem pripustnem listu za 2014 mora
imeti opravljen genetski test na dedne bolezni (»genetic desease panel test«) in ga imeti
zavedenega pri AQHA, preden se bodo lahko registrirala žrebeta, ki bodo rezultat
parjenja po 1. januarju 2014.
REG108.5 Vsi žrebci bodo morali imeti opravljen genetski test na dedne bolezni (»genetic
desease panel test«) in ga imeti zavedenega pri AQHA, preden se bodo lahko registrirala
žrebeta, ki bodo rezultat parjenja po 1. januarju 2015.
REG108.6 S 1. januarjem 2015 v veljavo stopi pravilo, da bodo samo tista žrebeta z
opravljenim testom starševstva, katerih oba starša, žrebec in kobila, imata negativne
izvide pri vseh genetskih preiskavah, prejela oznako »N/N« za vsako dedno bolezen.
REG109. GENETSKE NAPAKE IN NEZAŽELENA SVOJSTVA. Skladno s svojim poslanstvom
in politiko skrbi za dobrobit živali se AQHA trudi izobraževati svoje člane ter skrbeti za
dobrobit in integriteto pasme. Del tovrstnih prizadevanj vključuje tudi delo na področju
raziskav, identifikacije in obveščanja o pravilih, ki zadevajo genetske napake in nezaželena
dedna svojstva skozi nadzorni proces AQHA. Glede na navedeno lahko povzamemo tudi
ugotovitve raziskovalcev, da Ameriški quarter konj nima več genetskih bolezni kot ostale pasme
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konj. AQHA je proaktivna rejska organizacija in vodilna v svojih prizadevanjih glede
identifikacije genetskih bolezni pri pasmi Ameriški quarter konj. Stanja, navedena v
nadaljevanju, po mnenju Zbora Direktorjev splošno znana nezaželena svojstva oz. genetske
napake, in bodo zabeležena na certifikatu o registraciji konja, z dnem žrebitve ali kasneje, ko se
ugotovi stanje. Ob ugotovitvi je lastnik dolžan nemudoma sporočiti takšno stanje AQHA, da leta označi stanje, kot bo navedeno v nadaljevanju. V kolikor lastnik ne sporoči stanja pravočasno,
mu lahko grozi tudi disciplinski ukrep. Z obzirom na genetske bolezni, naštete v nadaljevanju,
se obvezno testiranje zahteva samo za HYPP skladno s členoma REG109.3.2 in REG109.3.3.
Vendar pa je panel DNA testov za vse spodaj navedene genetske bolezni (REG109.3 do
REG109.7) na voljo pri AQHA. Glede na člen REG109.3.3 in/ali druge člene v posamičnem
primeru; eno ali več stanj ne preprečuje, da bi bil konj namenjen za rejo ali da bi se udeleževal
AQHA-odobrenih dogodkov. Geni se nahajajo v parih; vsak starš prenese eno kopijo genov na
potomca. Z obzirom na avtosomatske dominantne genetske bolezni, naštete spodaj (HYPP,
PSSM in MH) je dovolj samo en okvarjen gen za prisotnost genetske bolezni. Ta se lahko
podeduje od enega ali obeh staršev. Z obzirom na avtosomatske recesivne genetske bolezni,
naštete spodaj (GBED in HERDA), morata tipično biti prisotni dve kopiji (dve kopiji = par)
okvarjenega gena, da bi konj kazal znake omenjene genetske bolezni. Konji, ki nosijo samo eno
kopijo okvarjenega gena, se imenujejo »prenašalci« (angl. carrier).
REG109.1 »Parrot Mouth« - predgriz ali podgriz, s strani American Association of
Equine Practitioners definirano kot »ni normalnega stika med zgornjimi in spodnjimi
srednjimi sekalci«. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati za vsa žrebeta, rojena na ali
po 1. januarju 1992.
REG109.2 Kriptorhizem (cryptorchid) – pomeni da sta manj kot dve vidni modi
spuščeni v mošnje. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati za vsa moška žrebeta, rojena
na ali po 1. januarju 1992.
REG109.3 Hiperkalemična periodična paraliza (Hypercalemic Periodic Paralysis –
HYPP) – označba, veljavna za žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1998. HYPP je dedna
avtosomatska dominantna genetska bolezen. Mišično obolenje, ki ga povzroča
podedovan okvarjen gen, vodi k nekontroliranemu krčenju mišic ali skrajni mišični
oslabelosti in, v najtežjih primerih, lahko vodi v kolaps in/ali smrt. Raziskave so
pokazale, da ta genetska napak obstaja pri določenih potomcih žrebca Impressiva,
AQHA reg. številka 0767246.
REG109.3.1 Naslednje obvestilo bo natisnjeno na rodovniku žrebet, potomcev
žrebca Impressiva ali katerekoli druge linije, ki bi se izkazala za prenositelja
HYPP:
 »Ta konj ima prednika, za katerega je ugotovljeno, da je nosilec HYPP, po
pravilih AQHA označenega kot genetsko napako. AQHA priporoča
testiranje, ki bi potrdilo prisotnost ali odsotnost tega gena.« (» This horse
has an ancestor known to carry HYPP, designated under AQHA rules as a
genetic defect. AQHA recommends testing to confirm presence or absence
of this gene.«).
 Ko se pri staršu(ih), potomcu(ih) HYPP linije ugotovi odsotnost gena, se
pravi, da so HYPP negativni in imajo na rodovniku natisnjeno primerno
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oznako, zgornje obvestilo (na rodovniku žrebeta-potomca) ni potrebno,
namesto tega bo natisnjena oznaka »N/N«. Po testiranju prisotnosti gena
(pri konju) se obvestilo na rodovniku zamenja z oznako »N/N« na zahtevo
lastnika in na njegov strošek.
REG109.3.2 Obvezno testiranje za HYPP. V času, ko AQHA zahteva obvezno
testiranje starševstva pri žrebetih, ki naj bi bila registrirana ali v oštevilčenem ali
pa v Appendix registru (glej člen REG102), mora biti vsako žrebe, ki ima
sledljivost v krvnih linijah, za katere se ve, da prenašajo HYPP gen, testirano na
HYPP v času, ko se izvaja test preverjanja starševstva. Rezultat bo označen na
certifikatu o registraciji namesto zgoraj navedenega obvestila. Takšno testiranje ni
potrebno, če so žrebetovi najbližji predniki (starši), sledljivo krvnih linij, ki nosijo
HYPP, bili testirani in je rezultat testa negativen; takšna žrebeta avtomatično
dobijo oznako »N/N« na certifikat o registraciji.
REG109.3.3. Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007, bodo vsi
potomci žrebca Impressive, # 0767246, morali opraviti kontrolo starševstva in
HYPP test, skladno s členom REG109.3.2, zgoraj. Katero koli žrebe, ki bo
homozigotno pozitivno na HYPP (H/H), ne bo primerno za registracijo pri
AQHA.
REG109.4 Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM), miopatija, povzročena z
nalaganjem polisaharidov, je dedna avtosomatska dominantna genetska bolezen, ki
povzroča pretirano kopičenje glikogena v mišicah, kar povzroča t.i. tying-up (»nedeljska
bolezen«), tremor mišic in/ali (bolezenske) spremembe v hodih.
REG109.5 Glycogen Branching Enzyme Disease (GBED) je dedna avtosomatska
recesivna genetska bolezen, ki preprečuje/omejuje sintezo proteinov, kar lahko povzroči
pozno zvrgavanje oz. smrt žrebeta kmalu po rojstvu.
REG109.6 Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA), poznana tudi kot
Hyperlastosis Cutis (HC), je dedna avtosomatska recesivna bolezen, ki slabi kolagenska
vlakna, ki pri konju povezujejo kožo s podkožnim tkivom (»ostalimi deli konja«).
Prizadet konj ima lahko krhko, hiper-raztegljivo kožo, ki se zaradi tega trga ter pušča
brazgotine in rane. Le-te se zelo težko celijo.
REG109.7 Malignant Hyperthermia (MH) je dedna avtosomatska dominantna bolezen, ki
povzroča življenjsko nevarno stanje, ponavadi ga sproži izpostavljenost določenim
zdravilom za splošno anestezijo. Pri dovzetnih konjih lahko ta zdravila sprožijo
nekontrolirano povečanje oksidativnega metabolizma pri skeletnih mišicah, kar vpliva
na sposobnost telesa pri dobavi kisika, odstranjevanju ogljikovega dioksida in
reguliranju telesne temperature, kar posledično lahko pripelje do kolapsa in smrti, če se
pravočasno ne ukrepa.
REG109.8 Bele oznake: konj, ki ima bele oznake (bela dlaka na beli koži) izven katerekoli
linije, opisane spodaj, bo primeren za registracijo pri AQHA samo, če bo preverjeno
starševstvo, (skozi genetski test žrebeta, njegovega očeta in mame). Rejci se morajo
zavedati, da Ameriški quarter konj, ne glede na to, da je že dolgo priznan, istoveten in
promoviran kot enobarven konj, kljub temu lahko in tudi daje od časa do časa potomce z
overo paint značilnostmi. Takšne oznake niso značilne za pasmo in se smatrajo za
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nezaželena svojstva. Na rodovniku takšnega konja (katerega bele oznake presegajo linije)
bo navedeno naslednje: »Ta konj ima bele označbe, po AQHA pravilih določene kot
nezaželene in neznačilne za pasmo.« »This horse has white markings designated under
AQHA rules as an undesirable trait and uncharacteristic of the breed.«
REG109.8.1 Linija, vzporedna s tlemi, narisana okoli prvih nog na točki, ki je na
sredini med komolcem in izboklino na zadnjem delu sprednjega kolena.
REG109.8.2 Linija, vzporedna s tlemi, narisana čez sredino goleni na zadnjih
nogah. (Sredina goleni se definira kot namišljena točka na sprednjem delu goleni,
enako oddaljena od kolena in sredine skočnega sklepa.) Zgornja točka za
referenco je kostna izboklina na notranji strani področja kolena in najbolj izrazita
izboklina na vrhu in znotraj skočnega sklepa.
REG109.8.3 Linija okoli konjevega vratu, takoj za tilnikom in skozi sredino grla.
REG109.8.4 V območju, definiranem kot dva inča (cca 5 cm) na vsaki strani linije
sredine trebuha navzdol, od prvih nog do vključno vimena oz genitalij.
REG109.8.5 Dodatno je dovoljeno eno belo znamenje (bela dlaka na svetli koži),
katerega bi se dalo popolnoma prekriti s krogom premera en inč (cca 2,5 cm),
bodisi kot samostojno znamenje nekje na telesu ali pa kot sestavni del oznake, kot
delček, ki sega preko začrtanih linij dovoljenih belih oznak.
REG109.8.6 Površine bele, roza ali lisaste kože, ki se nahajajo v predelu dimelj,
genitalij, vimena, področje pregiba pri kolenu (»podpazduha«) ali po notranjosti
zadnjih nog, vključno z notranjo površino vse do vključno proti trebuhu obrnjene
površine repa, ki se ne vidijo, ko konj stoji, se ne smatrajo kot bele oznake,
opisane v členu REG109.8 zgoraj.
REG110. POROČILO O PRIPUSTU (STALLION BREEDING REPORT; SBR)
REG110.1 Lastnik vsakega Ameriškega quarter konja mora narediti pisno poročilo, v
katerem navede vse kobile pasme Ameriški quarter in vse polnokrvne kobile, ki so bile
pripuščene pod zadevnega žrebca od 30. novembra prejšnjega leta naprej. Lastnik
vsakega vpisanega polnokrvnega žrebca mora narediti pisno poročilo, v katerem navede
vse kobile pasme Ameriški quarter, ki so bile pripuščene pod zadevnega žrebca od 30.
novembra prejšnjega leta naprej. Poročilo o pripustih mora biti poslano (žig pošte) ali
dostavljeno na AQHA na ali pred 30. novembrom v pripustnem letu; poročila za žrebce
južno od Ekvatorja morajo biti poslana ali dostavljena na AQHA na ali pred 30. junijem
pripustnega leta. Če je žrebec v pripustni sezoni dan v najem, mora pisno poročilo
narediti najemnik, ki je zabeležen v AQHA arhivu.
REG110.2 Poročilo naj bi vsebovalo imena, registracijsko številko in datume pripusta za
vse kobile v lasti lastnika žrebca, kakor tudi kobile v lasti ostalih strank. Oseba, ki
uporablja dovolilnico za uporabo zamrznjenega semena (člen REG111.), mora izpolniti
poročilo o pripustu ali dodatno poročilo o pripustu, v katerem navede kobile, oplojene s
shranjenim semenom do 30. novembra v plemenilni sezoni.
REG110.3 Lahko se registrira samo en potomec kobile, ki je vpisana na poročilu o
pripustu. Da bi se lahko registriralo več potomcev, ki so rezultat več pripustov določene
kobile, mora biti kobila na poročilu o pripustu navedena večkrat ( z datumi pripuščanja),
in to se mora ujemati s številom potomcev, ki se jih bo registriralo.
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REG110.4 Trideset dni mora preteči med pripuščanjem kobile z dvema različnima
žrebcema (med enim in drugim pripustom, vsakim z drugim žrebcem), da bi imelo žrebe
pogoje za registracijo. Glej člen REG102.8.6.
REG110.5 Če je žrebec, za katerega se poročilo o pripustu izpolnjuje, polnokrvnjak, mora
biti na AQHA dostavljena fotokopija obeh strani certifikata o registraciji zadevnega
polnokrvnjaka, izdanega s strani The Jockey Club of North America ali drugega registra
polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North America. Iz te kopije mora
biti razvidno pravo lastništvo nad žrebcem. Dostaviti je potrebno tudi fotografije, iz
katerih bodo razvidne bele oznake, kot to zahteva člen REG103.3.
REG111. OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN ZAMRZNJENO SEME
REG111.1 Lastnik ali najemnik žrebca naj bi na poročilu o pripustu jasno navedel, katere
kobile so oplojene z uporabo ohlajenega transportiranega ali zamrznjenega semena.
REG111.2 V primeru, ko lastnik žrebca želi (1) prodati žrebca, a zadržati pravice do
uporabe zamrznjenega semena, ali (2) zadržati žrebca in prodati dovolilnico(e) za
pravico do uporabe semena, se lahko zadržane dovolilnice lahko kupijo pri AQHA.
Vloga za nakup mora biti narejena na obrazcu, ki ga dobavi AQHA. Vloga mora biti
podpisana s strani lastnika ali najemnika žrebca in samo lastnik ali najemnik lahko kupi
zadržane dovolilnice za pravico do uporabe semena. Ko je žrebec prodan, bivši lastnik ali
bivši najemnik več ne more kupiti dodatnih dovolilnic od AQHA.
REG.111.2.1 Vsaka zadržana dovolilnica za pravico do uporabe semena se ob
nakupu lahko uporabi kot certifikat rejca ob registraciji enega žrebeta. Te dovolilnice
zahtevajo samo podpis lastnika dovolilnice. AQHA si beleži število izrednih
dovolilnic za vsakega žrebca in to je javno dostopen podatek. Potencialni kupec sam
nosi izključno odgovornost, da preveri pri prodajalcu, kakšno je število izjemnih
dovolilnic na datum prodaje.
REG111.2.2 Lastništvo zadržanih dovolilnic za uporabo semena se lahko proda.
Vsaka taka prodaja se zabeleži pri AQHA. Veljajo pravila kot pri prenosu lastništva
konja (glej člen REG124), z razliko, da zahtevek za prenos lastništva v tem primeru
spremlja zadržana dovolilnica za uporabo semena in ne certifikat o registraciji.
REG111.2.3 Kupec zadržane dovolilnice za uporabo semena je odgovoren za
izpolnjevanje pravilnega obrazca poročila o pripustu, kot se zahteva v členu REG110.
REG111.3 Vsako žrebe, ki je rezultat uporabe ohlajenega transportiranega ali
zamrznjenega semena, mora opraviti preverjanje porekla skozi genetsko testiranje,
vključno z očetom in materjo, na način, za katerega AQHA meni, da je obvezen, vse
stroške pa nosi oseba, ki je vložila vlogo za registracijo tega žrebeta. Dodatno ima
Izvršilni odbor AQHA pooblastilo, da zahteva preverjanje porekla skozi genetsko
testiranje za vsa žrebeta, rojena/oplojena na katerem koli kraju (centru oz. kliniki), ki je
prejemnik transportiranega semena.
REG111.4 Izvršilni odbor ima pooblastilo, da pošlje predstavnike v inšpekcijo na kraje
(zasebne prakse, centre, klinike, rejska podjetja ipd.) kjer se izvaja umetna ploditev in
nobena oseba ne sme zavrniti razumnega zahtevka po polnem dostopu v prostore.
REG111.5 Dejstvo, da je bilo žrebe spočeto z uporabo ohlajenega transportiranega ali
zamrznjenega semena, bo navedeno na njegovem certifikatu o registraciji.
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REG112. EMBRYO/OOCYTE TRANSFER (PRENOS EMBRIJA/GAMETE)
REG112.1 A horse foaled by a mare that is not its genetic dam but transferred to her by
embryo/oocyte transfer technique shall be eligible for registration. In addition to other AQHA
registration rules, the offspring shall not be eligible for registration unless:
REG112.1.1 prior to the intended collection of the fertilized egg, record owner or lessee has
notified AQHA in writing of its intention to attempt an embryo/oocyte transfer and has paid
the proper fee. For mare enrollments received after collection of the embryo/oocyte, but prior to
foaling, a late fee of $25 will be assessed, in addition to regular fees required. For mare
enrollments received after foaling, a late fee of $50 will be assessed, in addition to regular fees
required. The mare can be enrolled for her lifetime or the enrollment must be made each year
that a transfer is to be performed, and once made, the fee is not refundable, nor can any
substitution be made.
REG112.1.2 its pedigree has been verified through genetic testing of foal, sire and donor
mare; and by such other testing as AQHA reasonably deems necessary to verify the validity of
the genetic testing, all expense of which shall be the registration applicant’s.
REG112.2 The enrollment notice must be sent by certified mail, return receipt requested, to
preserve for the record owner or lessee of the donor mare, the only acceptable proof to AQHA of
timely compliance, if such proof is requested.
REG112.3 In accordance with AQHA-approved procedures, an embryo/oocyte transfer may be
transported from the premises where the donor mare was located at the time of its removal from
her for use in a recipient mare at another location. To be eligible for such transportation, notice of
intention to transport the embryo/oocyte transfer shall be given AQHA in conjunction with the
advanced notice of intended collection specified above.
REG112.4 If a mare is designated with AQHA for embryo/oocyte transfer for a specific year, but
the procedure is not attempted in the designated year, AQHA must be notified in writing by
December 31 of the designated year that the owner has elected not to attempt embryo/oocyte
transfer. Without such notice, a foal produced the following year by designated mare is not eligible
for registration without genetic testing for parentage verification. If a mare is enrolled for her
lifetime, all of her offspring must be parentage verified before they can be registered regardless of
the breeding method used.
REG112.5 In the event a mare owner wishes to (1) transfer a mare, but retain rights to use frozen
embryos or oocytes, or (2) keep the mare and transfer frozen embryo or oocyte permit(s), he may
purchase frozen embryo permits from AQHA. The application for purchase of a permit must be on
a form provided by AQHA. Once a mare is sold, a former owner cannot purchase additional
permits from AQHA.
REG112.5.1 The application for a frozen embryo permit must be signed by both the mare
owner and the stallion owner at time of breeding. This permit, when used to register a foal,
will serve as both the stallion breeding report and the breeder’s certificate.
REG112.5.2 Each of the frozen embryo permits purchased may be used for the registration of
only one foal. AQHA will record the number of outstanding certificates for each individual
mare and that number will be a matter of public record. It is the ultimate responsibility of a
prospective buyer to confirm with the seller, the number of outstanding permit applications as
of the date of sale.

Stran 15

©AQHA – SIQHA 2005-2016

SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA
www.siqha.si

REG112.5.3 The ownership of the permit may be transferred. Each transfer of ownership of
the embryo permit shall be recorded by AQHA. The rules for transfer of ownership as listed in
rule REG124 for transfer of ownership of a horse shall apply, except the request for transfer of
the permit shall be accompanied by the embryo permit instead of the certificate of registration.
REG112.6 When a foal is produced by an embryo/oocyte transfer, such fact will be listed on its
registration certificate.
REG112.7 AQHA may inspect the premises and practices of any party using or intending to use
embryo/oocyte transfer procedures.
REG112.8 The burden of verifying true parentage is the registration applicant’s, and any question of
parentage shall be resolved against the registration of a horse carried by a recipient mare through
embryo/oocyte transfer.
REG112.9 With respect to a mare foaled in 2015 or after any embryos or oocytes of such mare may
not be used beyond 2 calendar years following the year of her death or being spayed to produce a foal
eligible for registration with AQHA.
REG113. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA
REG113.1 Rejec konja je lastnik kobile v času žrebitve, razen če je v času žrebitve kobila
dana v najem in je pisno obvestilo, podpisano s strani najemodajalca in najemnika v
arhivu AQHA, in v tem primeru bo na certifikatu o registraciji kot rejec vpisan najemnik.
Ko se pri registraciji uporabi dovolilnica za zamrznjen embrio, bo kot rejec naveden
zakoniti kupec dovolilnice za uporabo zamrznjenega embria.
REG113.2 Vlogo za registracijo (Registration Application) mora spremljati popolnoma
izpolnjen certifikat rejca, podpisan s strani lastnika žrebca v času pripusta in lastnika
kobile v času pripusta. Če je žrebec in/ali kobila v času pripusta v najemu, zavedenem pri
AQHA, mora biti na certifikatu rejca podpis najemnika.
Certifikat rejca se ne zahteva če:
REG113.2.1 se pri registraciji žrebeta uporabi pravilno podpisana dovolilnica za
uporabo zamrznjenega embria, ker so bile zahteve glede certifikata rejca
izpolnjene na vlogi za nakup dovolilnice za uporabo zamrznjenega embria;
REG113.2.2 je ista oseba zakoniti lastnik žrebca, kobile in žrebeta;
REG113.2.3 se pri registraciji žrebeta uporabi zadržana dovolilnica za uporabo
semena, AQHA v tem primeru zahteva samo podpis lastnika dovolilnice na
dovolilnici zaradi potrditve dejanske storitve pripusta. Zakoniti lastnik kobile v
času pripusta mora podpisati ustrezno rubriko na certifikatu rejca na vlogi za
registracijo.
REG113.3 Spreminjanje podatkov na certifikatu rejca bo sprožilo zahtevo za preverjanje
pristnosti.
REG113.4 V primeru pri AQHA zavedenega najema lahko certifikat rejca podpišeta
samo najemnik ali najemnikov pooblaščenec, za pripuste, ki so bili izvršeni v času
trajanja najema.
REG114. BARVE. Opis barv Ameriškega quarter konja (v vlogo za izdajo rodovnika
(Registration Application) se barve vpisujejo v angleškem jeziku; v oklepaju je naveden
strokoven slovenski naziv barve, ki se nanaša na genetsko poreklo barve in ni dobeseden
prevod iz angleščine; uporablja pa se v opisu konja v identifikacijskem dokumentu).
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REG114.1 BAY (kostanjeva): barva telesa v odtenkih od svetlo rjave, preko rdeče do
rdečkasto rjave, griva in rep sta črna, ponavadi je črn tudi spodnji del nog.
REG114.2 BLACK (vranja): barva telesa je resnično črna, brez svetlejših lis; črna sta tudi
griva in rep, prav tako tudi noge.
REG114.3 BROWN (rjava): barva telesa rjava ali celo črna s svetlejšimi lisami okrog
nosnic, oči, v predelu boka in po notranji strani zgornjega dela nog; spodnji del nog je
črn, prav tako sta črna griva in rep.
REG114.4 SORREL (lisjačja): barva dlake je rdečkasta ali bakreno rdeča, griva in rep sta
ponavadi enake barve kot telo, lahko pa tudi rumenkasto do jantarjeve (flaxen) barve.
REG114.5 CHESTNUT (temna lisjačja): barva telesa je temno rdeča ali rjasto rdeča, enako
griva in rep, lahko pa sta tudi obarvana rumenkasto do jantarjevo rjavo.
REG114.6 DUN (plavkasta): barva telesa je jantarjeva do zlata, griva in rep sta črna oz.
temno rjava, čez hrbet se mu (od vihra do korena repa) vleče temna črta, pojavljajo se
tudi zebraste črte po nogah in prečna črta na vihru.
REG114.7 RED DUN (rdeča plavkasta): barva telesa je jantarjeva ali rdečkasta (»flesh«),
griva in rep sta rdečkasta do rdeča, svetlorumena, bela ali mešana, črta čez hrbet je temno
rdeče barve, ponavadi so prisotne zebraste črte po nogah in prečna črta čez viher.
REG1114.8 GRULLO (sivo plavkasta): barva telesa je dimasta oz. mišje siva (ne mešanice
belih in črnih dlak, vsaka dlaka je mišje sive barve), griva in rep sta ponavadi črna, čez
hrbet se ponavadi vleče črna črta, črn je spodnji del nog.
REG114.9 BUCKSKIN: dlaka telesa je v odtenkih rumenkaste do zlate, griva in rep sta
črna; črn je spodnji del nog, tipično buckskin nima temne, črne črte, ki teče od vihra do
korena repa.
REG114.10 PALOMINO: barva telesa je zlatorumena, griva in rep pa sta bela, tipično
palomino nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa.
REG114.11 GRAY (siva): mešanica belih dlak z vsemi ostalimi barvami dlake; pogosto
rojen enobarven ali skoraj enobarven konj skozi leta postaja svetlejši, ker se pojavlja več
belih dlak.
REG114.12 RED ROAN (lisjačja serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in
rdečih dlak po večjem delu telesa, a ponavadi so glava in spodnji del nog temnejše
barve; griva in rep sta lahko rdeča ali jantarjeva.
REG114.13 BLUE ROAN (vranje serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in
črnih dlak po večjem delu telesa, a ponavadi temnejša po glavi in spodnjem delu nog.
REG114.14 BAY ROAN (kostanjeva serasta): bolj ali manj enakomerna mešanica belih in
rdečih dlak po večjem delu telesa, glava je temnejša, večinoma rdeča, lahko se tu in tam
pojavi kakšna črna dlaka, griva in rep, pa tudi spodnji del nog so črni.
REG114.15 CREMELLO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, bela ali kremasta
barva dlake in modre oči.
REG114.16 PERLINO: svetla (ali rožnata) koža po celem telesu, dlaka je bela ali krem
barve, oči modre. Griva, rep in spodnji del nog je za odtenek temnejši od barve dlake po
telesu.
REG114.17 WHITE (bela): barva telesa bela, koža je rožnata, oči so ponavadi temne; na
koži se lahko najdejo manjše črne lise, katere ponavadi ne spremlja obarvana dlaka.
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Nekateri konji pa so lahko tudi pisani (mnogobarvni), kar pomeni, da imajo po telesu
zaplate obarvane dlake, ponavadi mešane z belimi.

REG115. OZNAKE. Opisi oznak (v vlogo za izdajo rodovnika (Registration Application)
vpisujejo v angleškem jeziku, prevod v slovenščino nje narejen zaradi lažjega razumevanja,
uporablja pa se v opisu konja v identifikacijskem dokumentu):
REG115.1 SNIP (liska): kakršna koli bela oznaka med nosnicama.
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REG115.2 STAR (zvezda): kakršna koli oznaka na čelu.
REG115.3 STRIP (ozka lisa): ozka oznaka, ki se razteza vertikalno v področju med čelom
in nosnicama.
REG115.4 BLAZE (lisa): vertikalna oznaka srednje enakomerne širine, ki se razteza po
dolžini obraza.
REG115.5 STAR AND STRIP (zvezda in ozka lisa): oznaka na čelu, ki se nadaljuje z ozko
oznako do vrha nosu. Oznaki nista nujno povezani med sabo (ozka lisa ni nujno
podaljšek zvezde).
REG115.6 STAR, STRIP AND SNIP: oznaka na čelu in ozka oznaka do vrha nosu, ki se
med nosnicama z razširjenjem med nosnicama. Oznake so lahko povezane.
REG115.7 BALD FACE (belo obličje): zelo široka bela oznaka, ki je lahko razširjena okoli
oči, na zgornjo ustnico in okoli nosnic.
REG115.8 CORONET (svitek bel): kakršna koli ozka oznaka okoli svitka, nad kopitom.
REG115.9 HALF PASTERN (pol biclja belega): oznaka, ki se razteza do pol biclja, od
svitka navzgor.
REG115.10 PASTERN (bicelj bel):oznaka, ki se razteza od svitka do bicljevega sklepa.
REG115.11 SOCK: oznaka, ki se razteza okoli noge, od svitka do polovice piščali, ali do
pol poti do kolena na prvih nogah, ali do pol poti do skočnega sklepa na zadnjih nogah.
REG115.12 STOCKING: bela oznaka, ki prekriva nogo do sprednjega kolena na prvi
oziroma do skočnega sklepa na zadnji nogi. Gre za podaljšano SOCK.
REG115.13 ROAN PATCHES; PATCHES OF SCATTERED WHITE HAIR: površine, kjer
so bele dlake pomešane z osnovno barvo dlake in kjer koža pod dlako ni svetlo
obarvana.
REG115.14 PATCHES OF DARKER-COLORED HAIR: koncentrirana področja, kjer ima
dlaka temnejšo pigmentacijo kot okoliška dlaka oz. kot je osnovna barva dlake konja.
REG115.15 DARK SPOTS: površine (lise, pike) temne dlake (ali osnovne barve dlake
konja) znotraj belih oznak.
REG.115.16 WHORL (vrtinec): smer rasti dlake, ki formira spiralni vzorec- vrtinec v
dlaki.
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sprednje koleno
skočni sklep

bicelj
(spredaj in zadaj)
svitek

VSI KONJI
Ta diagram je približna ilustracija belih oznak, za katere se ne smatra, da so nezaželena svojstva
ali nekarakteristična za pasmo, kot je navedeno v členu REG109. V praksi prihaja do
precedenčnih primerov pri pravilu, ker se zasnova posamičnega konja ne ujema v vsakem
primeru z zgoraj narisanim diagramom. Konji z oznakami preko smernic v diagramu morajo
pred registracijo opraviti preverjanje porekla.
REG116. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI. Certifikat o re-registraciji se izdajajo, ker je prišlo
do spremembe podatkov o očetu, materi ali letu rojstva žrebeta.
REG116.1 Za izdajo certifikata o re-registraciji je potrebna vloga za registracijo, spremljati
jo mora certifikat rejca, poročilo o pripustu in izjava lastnika (ali najemnika ali
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zastopnika) kobile v času žrebitve, kjer mora biti detajlno opisano, zakaj je bil zadevni
konj napačno registriran. Dodatno, če se spremeni letnica rojstva na zgodnejše leto, je
potrebno plačati tudi razliko v znesku registracije, ki je bil plačan ob registraciji in
zneskom, ki bi moral biti takrat plačan. Na AQHA je potrebno dostaviti tudi originalni
certifikat o registraciji, preden se izda certifikat o re-registraciji.
REG117. POPRAVEK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI.
REG117.1 Certifikat o registraciji bi moral korektno opisovati konja, za katerega je bil
izdan. Lastnik je odgovoren in dolžan takoj sporočiti kakršnokoli nedoslednost ali
napako na certifikatu o registraciji in ga vrniti AQHA v korekcijo. Izvršilni odbor lahko
prekliče certifikat o registraciji, če predhodni pregled pokaže, da certifikat ne opisuje
konja, za katerega je bil izdan.
REG117.2 Popravljen certifikat je izdan z namenom spremembe barve, oznak, spola
(moškega v žensko ali obratno) ali meseca žrebitve; iz kastrata v žrebca, izbrisa brazgotin
ali žigov, ki so bili predhodno navedeni na certifikatu; ali korekcije datuma prenosa
lastništva. AQHA mora prejeti originalni certifikat o registraciji preden izda popravljen
certifikat.
REG117.3 Brezplačen popravek certifikata se lahko izvede do konca 12. meseca po
konjevem datumu žrebitve ali šest mesecev od datuma izdaje certifikata o registraciji,
katerokoli je kasneje.
REG117.4 Popravek originalnega certifikata o registraciji lahko izvede trenutni lastnik ali
njegov zastopnik, ki izpolni zapriseženo izjavo, overjeno pri notarju in izpolnjeno v vseh
pogledih, skupaj s štirimi fotografijami celega konja, slikano iz obeh strani, spredaj in
zadaj.
REG117.5 Ko bi bilo potrebno narediti veliko oz. pomembno spremembo v opisu konja,
se lahko zahteva nedvoumna identifikacija, če konj ni več v lasti originalnega lastnika
(lastnika kobile v času žrebitve). Takšna nedvoumna identifikacija zahteva ročno
napisano potrditev in podpis na fotografijah konja (na katerih se jasno vidijo oznake
konja) s strani originalnega lastnika ali njegovega zastopnika, v kateri izjavlja, da je konj
na fotografiji zadevni konj.
REG117.6 Če vloga je za popravek certifikata protislovna oz. vsebuje neskladja, ki
vzbujajo dvom o identiteti konja, se lahko zahteva inšpekcija.
REG117.7 Če je konj še vedno v lastništvu stranke, ki je prva vložila vlogo za registracijo
konja, lahko vlogo za popravek certifikata o registraciji, če gre samo za spremembo barve
dlake, lahko vloži lastnik, tako, da napiše pisno izjavo o resnični barvi dlake.
REG117.8 Da bi se popravil datum prenosa lastništva, zabeleženega pri AQHA, mora
AQHA prejeti podpisani izjavi obeh, kupca in prodajalca, v katerih je naveden pravilni
datum, konjev certifikat o registraciji in plačilo za popravek. Po preudarku AQHA in v
interesu pravičnosti se lahko datum prenosa lastništva popravi na podlagi prejetja
podpisane izjave ali kupca ali prodajalca.
REG117.9 Če se certifikat o registraciji dostavi na AQHA z namenom korekcije, pa ga ne
spremlja pravilna dokumentacija, ki bi zadovoljevala pogojem za izdajo popravljenega
certifikata, bo certifikat o registraciji zadržan na AQHA vse dokler ni korekcija
opravljena in se lahko izda nov certifikat o registraciji.
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REG118. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA. Konjevo ime se lahko spremeni, vse dokler ni:
REG118.1 tekmoval na AQHA priznanem tekmovanju ali posebni prireditvi;
REG118.2 štartal v priznani dirki;
REG118.3 prejel priznanja s strani AQHA priznanih organizacij (special achievement
recognition, SHW817.);
REG118.4 zaslužil denarno nagrado ali nagrado na AQHA podružničnih tekmovanjih in
ima to zabeleženo v AQHA registru;
REG118.5 ni zabeležen na kakršnem koli rejskem dokumentu, poslanem na AQHA.
REG119. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI. Nadomestni certifikat je novi
certifikat o registraciji, izdan ko originalni certifikat obstaja a je v zelo slabem fizičnem stanju.
Na AQHA se pošlje originalni certifikat o registraciji preden se lahko izda nadomestni certifikat.
REG120. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI. Dvojnik certifikata o registraciji je nov
certifikat o registraciji, izdan, ko je original izgubljen ali uničen in se AQHA predloži primeren
dokaz o izgubi ali uničenju ter pravilna identifikacija konja.
REG120.1 AQHA lahko izda dvojnik certifikata o registraciji po tem, ko trenutni lastnik
ali njegov zastopnik izpolni primerno izjavo, overjeno pri notarju, v kateri navaja
okoliščine, v katerih se je originalni certifikat izgubil ali uničil, ter plača predpisan
znesek. Takšno izjavo morajo spremljati štiri fotografije celega konja, z vseh štirih strani
(leve, desne, spredaj, zadaj).
REG120.2 Če trenutni, dejanski lastnik ni v registru AQHA zabeležen kot uradni lastnik,
mora dodatno AQHA dostaviti pisno izjavo zadnjega lastnika, da bi pridobil dvojnik
certifikata. Taka izjava mora vsebovati opis okoliščin pri prenosu lastništva in identiteto
osebe, kateri je bil dostavljen certifikat o registraciji.
REG120.3 Če je bil certifikat izgubljen pri trenerju ali uradniku na dirkah, mora vlogo za
izdajo dvojnika spremljati tudi pisna izjava takšne osebe.
REG120.4 Če vloga za izdajo dvojnika certifikata vsebuje protislovja ali neskladja, ki
vzbujajo dvom o identiteti konja, lahko AQHA zahteva inšpekcijo.
REG120.5 Za izdajo dvojnika certifikata o registraciji, ko lastnik, zabeležen na certifikatu,
ali njegov zastopnik, ne moreta biti locirana, da bi izpolnila izjavo, po vseh razumnih
naporih s strani dejanskega lastnika in potem AQHA, se potrebuje naslednje:
REG120.5.1 pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva ali sprejemljiv račun
pri prodaji konja, iz česar se da razbrati vse spremembe lastništva začenši od
osebe, v evidenci AQHA vpisane kot zadnji lastnik;
REG120.5.2 notarsko overjeno izjavo, podpisano s strani vseh strank, ki so v svoji
lasti imele originalen certifikat o registraciji po osebi, v evidenci AQHA vpisani
kot zadnji lastnik;
REG120.5.3 podpisano izjava trenutnega lastnika, v kateri detajlno pojasnjuje
svoje poskuse in napore pri iskanju osebe, v evidenci AQHA vpisane kot zadnji
lastnik;
REG120.5.4 štiri nove (sedanje) fotografije konja, z obeh strani, spredaj in zadaj.
REG121. STAROST KONJA
REG121.1 Starost konja se avtomatsko računa na osnovi koledarskega leta, začenši s 1.
januarjem leta rojstva. Tako je žrebe (weanling – »odstavljenček«) do konca koledarskega
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leta v letu svojega rojstva in letnik skozi celo koledarsko leto po letu rojstva, ne glede na
to, kdaj v letu se je rodil. Na primer: konj, rojen kadarkoli v letu 2011 se smatra, da je star
eno leto 1. januarja 2012 in dve leti 1. januarja 2013.
REG121.2 Konj ni primeren za sodelovanje na AQHA-odobrenih tekmovanjih, če
njegova starost, določena po zobeh, ne odgovarja starosti, ki je navedena na certifikatu o
registraciji. Takšno določanje starosti se opravi v skladu s trenutno veljavnimi
smernicami povzetim po American Association of Equine Practitioners.
REG121.3 Vsak razstavljavec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja
ali racing stevarda, dovolil takšen pregled zob, ki ga opravi predstavnik AQHA in/ali
licenciran veterinar. Zavračanje privolitve v postopek bo osnova za takojšnjo
diskvalifikacijo konja iz AQHA-prireditve, ki je v teku, in vseh nadaljnjih AQHA
tekmovanj, in bo osnova za suspendiranje AQHA članstva.
REG121.4 Če takšen pregled zob pokaže, da konjeva starost ne odgovarja datumu rojstva
na certifikatu o registraciji, mora takšen pregled predstaviti zadovoljive dokaze, da je
konjeva starost na certifikatu o registraciji napačna. Konj je avtomatično suspendiran
udeležbe na AQHA tekmovanju, ki je v teku in na bodočih AQHA tekmovanjih dokler
ne bo izvedeno zaslišanje pred Izvršilnim odborom.
REG121.4.1 Razstavljavec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show
managerja ali racing stevarda, predložil konjev certifikat o registraciji stranki, ki
ga zahteva, le-ta pa ga bo nemudoma posredovala, skupaj s pisno izjavo in
ugotovitve osebe ali oseb, ki so vršile pregled, AQHA oddelku za registracije
(Registration Department).
REG121.4.2 Na kraju in ob času, določenem s strani Izvršilnega odbora, se bo
izvedlo zaslišanje, kjer bo konjev registrirani lastnik in/ali rejec predstavil
zadovoljive dokaze, ki bodo podkrepili podatke o datumu žrebitve na certifikatu
o registraciji. V kolikor so dokazi pomanjkljivi, lahko Izvršilni odbor razveljavi
konjevo registracijo in sproži primerne postopke proti vpleteni osebi ali osebam.
REG121.4.3 Če je poreklo konja potrjeno, ostane pa dvom o starosti, lahko
Izvršilni odbor zapove zapis na certifikatu o registraciji, s katerim se konju
dovoljuje uporaba za rejske namene, prepove pa se mu udeležba na odobrenih
tekmovanjih.
REG122. KASTRAT – STERILIZIRANA KOBILA. Ko je žrebec kastriran oz. kobila
sterilizirana, je le-to treba nemudoma sporočiti AQHA.
REG121.1 To se naredi tako, da se AQHA pošlje certifikat o registraciji in izjava lastnika
z navedbo datuma kastracije oz. sterilizacije. AQHA bo spremenilo podatke na
certifikatu o registraciji brezplačno in ga vrnil lastniku.
REG121.2 The track identifier or racing secretary of a track under the supervision of a stateappointed racing body or the secretary of an AQHA-approved event may correct a registration
certificate to reflect the fact of gelding by notation on the registration certificate in an indelible
manner, along with the date such notation is made, initialing such notation. Additionally, such
track or show official shall immediately inform AQHA of such correction to the certificate.
REG123. BRAZGOTINE IN ŽIGI. Vse brazgotine, žigi in tetoviranja, ki se pojavijo na konju,
morajo biti označena tudi v certifikatu o registraciji.
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REG123.1 Žigi, brazgotine ali identifikacijske tetovaže, ki niso vnesene v certifikat o
registraciji, bodo dodane s strani AQHA brezplačno, če lastnik konja dostavi certifikat o
registraciji, skico z obliko in lokacijo žiga ali brazgotine ter datumom poškodbe oz.
žigosanja, če je znan; ali lokacijo in opis tetovaže.
REG123.2 Za bele dlake, ki se pojavijo na brazgotinastem tkivu, na področjih, kjer je bil
konj prej pokrit s temnimi dlakami, se ravna v smislu čl. REG117.2 in REG117.4.3
REG124. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER. Vsak prenos lastništva nad registriranim
konjem naj bi bil evidentiran pri AQHA.
REG124.1 Stranka, ki je po členu 124.4 odgovorna, mora predložiti vso dokumentacijo
AQHA nemudoma po nakupu, da se lahko zagotovi takojšnja usluga in zmanjša
možnost izgube ali rodovnika ali prenosa (transferja), s tem se zmanjšajo tudi možnosti
komplikacij, zaradi katerih bi bilo sčasoma nemogoče izvesti prenos lastništva.
REG124.2 Da se zabeleži prenos lastništva, mora odgovorna stranka AQHA predložiti:
REG124.2.1 certifikat o registraciji (Registration certificate) konja;
REG124.2.2 AQHA obrazec za prenos lastništva (Transfer report), pravilno
izpolnjen in podpisan s strani zadnjega uradnega lastnika, kot tudi vseh kasnejših
lastnikov in
REG124.2.3 predpisano ceno za prepis, članski status kupca pa določa višino tega
zneska.
REG124.3 AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov-skupnih lastnikov
konja na prenosu lastništva, če je le-ta naveden na rodovniku kot trenutni lastnik oz.
solastnik, razen v primeru, če gre za prenos iz skupnega lastništva na ime enega od
lastnikov, kjer se zahtevajo podpisi vseh solastnikov konja. Dodatno, AQHA bo priznalo
podpis kateregakoli družabnika, ko je kot lastnik konja registrirano družabništvo. Če tak
postopek ni dovoljen oziroma je drugače omejen, morajo solastniki ali družabniki
obvestiti AQHA s pisnim sporazumom (posebnim obrazcem), kjer so navedeni pogoji,
ime konja in registracijska številka in podpisani vsi solastniki oziroma družabniki.
REG124.4 ODGOVORNOST PRODAJALCA: Uradni lastnik konja (naveden na
certifikatu o registraciji) v času prodaje je odgovoren za izpolnitev prenosa lastništva v
celoti in za njegovo dostavo AQHA.
REG124.4.1 Prodajalec mora na prenosu lastništva navesti pravilno ime in
registracijsko številko konja, datum prodaje, ime in naslov kupca ter svoje
podatke in podpis. Prodajalec mora nemudoma dostaviti vso dokumentacijo na
AQHA. Plačilo prenosa je stvar osebnega dogovora med kupcem in prodajalcem,
mora pa spremljati dokumentacijo, članski status kupca pa določa višino tega
zneska.
REG124.4.2 Auction Sale: For a horse sold through an auction, the seller may rely on the
auction management to send the registration certificate, properly completed transfer
report and required transfer fee to AQHA on the seller’s behalf. Ultimate responsibility
for completion and delivery of the transfer report along with any other documents
required to complete the transfer of ownership to the current owner to AQHA continues
however to remain with the seller.
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REG124.5 Kakršna koli sprememba ali brisanje, črtanje ali dodajanje na izpolnjenem
prenosu lastništva bo povod za preverjanje pristnosti.
REG124.6 When a horse is claimed at a recognized race track, the racing secretary shall collect a
transfer fee and membership fee, if necessary, from the claimant which shall be forwarded to
AQHA, together with the registration certificate, a written report of the race showing the date of
the race, and the name and address of the person claiming the horse. Upon receipt of such fee(s),
certificate and report, AQHA will complete the transfer without the report being signed by the
record owner. If the notice of claim and the supporting documents are received by AQHA within
14 days of the claim, the transfer will receive free special handling rush service.
REG124.7 Če sta certifikat o registraciji in prenos lastništva dostavljena na AQHA brez
zadostnih podatkov, bo AQHA certifikat o registraciji zadržalo, dokler prenos lastništva
ne bo pravilno izpolnjen in sproveden.
REG125. NAJEMI
REG125.1 Da bi se najem konja priznal, je treba pisno obvestilo o najemu vložiti pri
AQHA, biti mora podpisano s strani uradno zavedenega lastnika kot najemodajalca in
najemnika. Obvestilo mora vsebovati datum začetka najema in čas najema, ki pa ne sme
biti daljši od treh let. Da bi po tem času najem še vedno bil veljaven, je treba postopek
ponoviti. Če je najem krajši, se mora na obvestilu navesti tudi konec najema. Prenehanje
najema pred iztekom roka se javi AQHA s pisnim obvestilom, kjer se navede zaključek
najema, in podpisom najemodajalca in najemnika, ali pa s pravilno izpolnjenim
prenosom lastništva (Transfer Report), kjer se prikaže sprememba lastništva iz
najemodajalca na najemnika, podpisanim s strani lastnika konja/najemodajalca. Za
zaključek najema se ne obračunajo dodatni stroški, pa naj gre za redni ali podaljšani
zaključek.
REG125.2 Uveljavljanje najemnikovih omejitev pri uporabi konja je izključna
odgovornost najemodajalca.
REG125.3 Prenos lastništva dirkalnega konja iz claiming race zaključi najem.
REG125.4 Skozi trajanje najema AQHA ne bo zabeležilo sprememb v lastništvu vse
dokler najem ni končan. Samo najemnik ali njegov zastopnik je pooblaščen za
podpisovanje certifikata rejca, poročila o pripustih ali vloge za registracijo za žrebeta, ki
pripadajo (ki so potomci) najetega konja.
REG126. AVTORIZACIJA
REG126.1 Ko je lastnik konja podjetje, ranč, kmetija, sindikat, korporacija, partnerstvo,
fakulteta ali šola, klub ali družina, mora pri AQHA biti registriran obrazec o avtorizaciji,
iz katerega je razvidno, kdo v takšni navezi lahko podpisuje dokumente. Pisna
avtorizacija je prav tako potrebna, ko individualni lastnik pooblašča drugo individualno
osebo, da podpisuje zadeve v njegovem imenu.
REG126.2 Na vseh AQHA dokumentih, razen na prenosu lastništva kot je omejeno v
členu REG124.3, bo AQHA priznalo podpis kateregakoli skupnih lastnikov, če je le-ta
naveden na konjevem veljavnem certifikatu o registraciji. Dodatno, AQHA bo priznalo
podpis katerega koli posameznika v partnerski navezi, če so osebe v partnerstvu naštete
kot posamezniki.
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REG126.3 V primeru da gre za mladoletnika, mlajšega od 18 let, AQHA zahteva izjavo
skrbnika ali starša, v kateri navaja rojstni datum otroka in imenuje osebo(e), ki bo(do)
podpisoval(e) v imenu mladoletnika.
REG126.4 Ko lastnik konja umre, mora prejeti AQHA pravno dokumentacijo, v kateri je
naveden imenovan zastopnik ali zakoniti naslednik (testament ali sodni nalog o upravi
zapuščine ali podobno) in katero spremlja originalno potrdilo o pristnosti ali pečat
zapuščinskega sodišča. V primeru da ni overjenega prepisa oporoke, je potrebno
dostaviti izjavo o dedovanju, izpolnjeno s strani dedičev in overjeno pri notarju.
REG126.5 Pooblastilo zastopniku (agentu) se lahko prekliče s pisnim obvestilom
registriranega lastnika ali najemnika. Tak preklic avtorizacije stopi v veljavo z dnem, ko
prispe na AQHA.
REG126.6 Ko pooblastilo odobri najemnik, pooblastilo velja tako dolgo, dokler se
pooblastilo ne prekliče ali AQHA prejme preklic najemne pogodbe.
REG127. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE
REG127.1 Ko katerikoli registriran konj umre in o tem ne obstaja nobena dokumentacija,
mora lastnik obvestiti AQHA in predati certifikat o registraciji na AQHA zaradi
zabeležke. Certifikat o registraciji se bo spremenil tako, da bo vpisan datum konjeve
smrti in se bo vrnil lastniku, razen če je AQHA naročeno drugače.
REG127.2 Ko po AQHA registru konj dočaka 25 let, števši preko 1. januarja leta njegove
žrebitve, se avtomatično predvideva, da ni več živ, in se ga avtomatično izbriše iz
seznama živečih konj. Potomci, spočeti po tem datumu, se ne morejo več registrirati, niti
zadevni konj ne more več nastopati v AQHA odobrenih tekmovanjih, v kolikor lastnik
ne potrdi, da je konj še živ. V postopku verifikacije se lahko zahtevajo barvne fotografije,
na katerih se vidi cel konj in pisna izjava lastnika, katero se sme zahtevati vsako leto.
NASVETI ZA BOLJŠE FOTOGRAFIJE
Če boste vlogi za rodovnik priložili pravilno narejene fotografije, boste s tem pospešili proces
izdaje. Ko boste fotografirali konja (žrebe), pazite na naslednje:
 Uporabljajte digitalni ali navadni fotoaparat, izogibajte se instant (polaroid) posnetkom,
saj posnetki sčasoma obledijo.
 Za fotografiranje izberite sončen dan, sonce naj bo za fotografom.
 Vedno pošljite štiri osnovne poglede – od spredaj, od zadaj, levo in desno stran.
 Namestite konja, da stoji tako, da se vse štiri noge jasno vidijo na vsaki fotografiji.
 Priložite še peto sliko, ¾ pogled od spredaj, na katerem se jasno vidi obraz in vse štiri
noge. Če vam kdo pomaga držati žrebe, naj se ga ne vidi na sliki.
 Ne sedlajte konja in ne pokrivajte ga s pregrinjalom, predvsem pa naj bo čist, brez
ostankov umazanije po telesu.
 Konj, ki ga fotografirate, naj bo edini konj na sliki.
 Postavite konja na ravna tla, izogibajte se visoki travi ali kakšnim drugim predmetom, ki
bi zakrivali pogled na konja.
 Umaknite grivo (čop) s čela, da se vidi oznaka.
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 Poslikajte tudi nenavadna znamenja ali oznake izven normalnih meja belih oznak.
Priporočeno je, da k takšni oznaki prislonite ravnilo, da se dobi približna predstava o
velikosti.
 Bodite pozorni na ozadje. Uporabljajte kontrastno: temnejši konji najbolje pridejo do
izraza pri svetlejšem ozadju in obratno.
FEE100. SPLOŠNI POGOJI za poslovanje z AQHA!
FEE100.1 Plačilo mora biti izvedeno v času procesiranja storitve. Sprejemajo se samo plačila v
USD (ameriških dolarjih). Poštni naslov:
AMERICAN QUARTER HORSE ASSOCIATION
P.O. BOX 200
AMARILLO
TEXAS 79168
USA
FEE100.2 Upravičenost do znižanega zneska podaljšane članarine velja, če se članstvo obnovi v
30 dneh od izteka veljavnosti.
FEE100.3 S plačilom članstva v AQHA posameznik potrdi, da je članstvo v AQHA prostovoljno
in se strinja, da ga obvezujejo določbe in pogoji, navedeni v tem pravilniku.
FEE100.4 Nadgradnje članstva v AQHA so možne za AQHYA člane, ki jim je potekla pravica do
mladinske članarine. Prošnja za nadgradnjo mora biti narejena pred 30. junijem v letu po tem, ko
je mladinski član bil star 19 let.
FEE100.5 Zneske registracije določa dejanska starost konja v trenutku, ko vloga pride na vložišče
AQHA, kar je razvidno iz odtisnjenega prejemnega datuma. PRIMER: za žrebe, rojeno 15.
februarja je zadnji dan za uveljavljanje najnižjega zneska registracije 15. september – in takrat
mora biti vloga na AQHA (ne šele odposlana na AQHA).
FEE100.6 Hitra usluga (rush/special handling service) je na voljo za določene transakcije in
omogoča hitro procesiranje dokumentov, v roku 2 – 4 delovnih dni. Hitro uslugo je potrebno
dodatno plačati in na kuverti jasno navesti Special Handling Service Requested. Ta usluga NE
vključuje vračilo dokumentov »čez noč«.
FEE100.7 Za obsežne in zapletene posle lahko AQHA zaračuna dodaten čas, ki so ga zaposleni
porabili za dokončanje posla, minimalen znesek 100 $ na uro. AQHA vas bo o tem predhodno
obvestilo.

FEE101. NAPREDOVANJE IZ APPENDIX REGISTRA
ČLAN

NEČLAN

kastrat

$25

$65

kobila

$50

$90

žrebec

$100

$140
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FEE104. CERTIFIKAT – DVOJNIK, POPRAVLJEN ALI ZAMENJAN
ČLAN

NEČLAN

popravljen certifikat

$15

$15

dvojnik certifikata

$30

$70

zamenjava certifikata

$10

$50

sprememba imena (konja, če je dovoljena)

$55

$95

rezervacija konjevega imena

$75

$115

Re-registracija

$50

$90

FEE108. GENETSKO TESTIRANJE
ČLAN

NEČLAN

DNA kit za neregistrirano žrebe

$40

$40

DNA kit za registriranega konja

$50

$50

posmrtno testiranje

$300

$300

HYPP kit (ločeno od panel testa)

$40

$40

Disease Panel Test za genetske okvare/bolezni
(HYPP, GBED, HERDA, PSSM1, MH)

$85

$125

Disease Panel in DNA

$105

$145

FEE110. NAJEMI
ČLAN

NEČLAN

najem živali za rejo

$20

$60

Showing (tekmovalni) najem za amateur

$30

$80

Showing (tekmovalni) najem za youth

$30

$45

nadomestni certifikat najema

$10

$50
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FEE111. ČLANARINA
ČLAN

NEČLAN

AQHA life

$750

N/A

AQHA 12 mesecev

$35

$40

AQHA 36 mesecev

$85

$85

12 mesečna nadgradnja v Amateur

$10

N/A

36 mesečna nadgradnja v Amateur

$20

N/A

Amateur 12 mesecev

$45

$50

Amateur 36 mesecev

$105

$105

AQHYA 12 mesecev

$15

$15

AQHYA 36 mesecev

$35

$35

AQHYA life

$50

N/A

AQHYA life nadgradnja v AQHA life

$700

N/A

FEE112. REGISTRACIJA
ČLAN

NEČLAN

od žrebitve do napolnjenega 7. meseca starosti

$35

$75

od 8. do napolnjenega 12. meseca starosti

$65

$105

od 13. do napolnjenega 24. meseca starosti

$155

$195

od 25. do napolnjenega 36. meseca starosti

$305

$345

od 37. do napolnjenega 48. meseca starosti

$405

$445

po napolnjenem 48. mesecu starosti

$505

$545
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FEE113. STALLION BREEDING REPORT ~ PRIJAVA PRIPUSTA
ČLAN

NEČLAN

Pripustni list za žrebca

$25

$65

Dodatno za vsako pripuščeno kobilo

$5

$10

Zamudnina, ki se dodatno prišteje k pripustnem listu

$30

$30

Fotokopija pripustnega lista

$5

$10

ČLAN

NEČLAN

$20

$60

FEE116. TRANSFER

© AQHA, SIQHA, 2016
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II. CENIK ZOOTEHNIČNIH OPRAVIL (VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo
kopitarjev) 2016
Spodaj navedene cene so brez DDV (prišteti je potrebno še 9,5% DDV):
 identifikacija kopitarja in izdaja ID za člane 21,03 EUR
 identifikacija kopitarja in izdaja ID za nečlane 34,36 EUR
 potrdilo o pripustu, identifikacija kopitarja za rejo in rabo in izdaja ID za člane 86,38 EUR
 potrdilo o pripustu, identifikacija kopitarja za rejo in rabo in izdaja ID za nečlane 120,74
EUR
 dodatna označitev kopitarja + dopolnitev ID-ja za člane 8,33 EUR + 9,70 EUR
 dodatna označitev kopitarja + dopolnitev ID-ja za nečlane 11,73 EUR + 9,70 EUR
 prepis lastništva za člane 4,33 EUR
 prepis lastništva za nečlane 11,03 EUR
 potrdilo o pripustu poslano po predpisanem roku 16,01 EUR
 pregledno mesto za manj kot 5 živalmi 34,36 EUR
 dodatno nenapovedano pregledno mesto 49,04 EUR
Cena sezonskega pregleda (preiskave na Iak, Cem, Virusni arteritis) za žrebce na Inštitutu v
času rednih pregledov je 116€+DDV, ob predpogojih, da je žrebec licenciran, da ima lastnik
registrirano pripustno postajo. V primeru, da ni član, plača še licenciranje žrebca po veljavnem
ceniku. Če je žrebec licenciran prvič in še nima potomcev potrebuje še androloške preiskave in
odvzem semena s pregledom.
Žrebce sme pregledati tudi lokalni veterinar. Pregledi se lahko začno delati za naslednjo
pripustno sezono takoj po koncu aktualne in sicer po 15.avgustu.
Vsaka sprememba tako dogovorjenih cen se letno usklajuje in se lahko spremeni v skladu z
dogovorom med pogodbenimi strankami z dodatnim pisnim aneksom.
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III. NAVODILA ZA REJCE IN LASTNIKE AMERIŠKIH QUARTER KONJ, APPALOOS IN
PAINT KONJ
PRIJAVA OZNAČITVE ŽREBETA
Prijava označitve žrebeta poteka na osnovi predhodne prijave s poslanim in izpolnjenim
Potrdilom o pripustu kobile ali Vlogo za označitev kopitarja.
Potrdilo o pripustu rejcem izda žrebčar po zadnjem pripustu kobile, če rejec strošek pripusta
tudi poravna. Rezultat pripusta je potrebno vpisati na spodnji del originalnega Potrdila o
pripustu in ga v 28 dneh po rojstvu žrebeta poslati na naslov VF IRZVK, ki je naveden na
dokumentu.
Vlogo za označitev kopitarja si pridobite na spletni strani
http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija (v google lahko
vtipkate le selekcija kopitarjev in tako odprete spletno stran VF IRZVK). Izpolnjeno vlogo v čim
krajšem času (28 dni) skupaj s kopijo prijave za registracijo, ki ste jo poslali na AQHA, pošljete
na naslov VF IRZVK, ki je naveden na obrazcu.
PRIJAVA OZNAČITVE STAREJŠIH KONJ
Prijava za označitev starejših konj poteka na osnovi poslane prijave na obrazcu Vloga za
označitev kopitarja, ki si jo pridobite na spletni strani http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija. K vlogi je potrebno priložiti kopijo
‘‘Certificate of registration‘‘.
IDENTIFIKACIJSKI PREGLEDI ŽREBET IN STAREJŠIH KONJ
Identifikacijski pregled žrebet in starejših konj se opravi na osnovi predhodne prijave po zgoraj
navedenem postopku.
Vsa žrebeta, ki bodo označena s strani VF IRZVK, bodo v primeru, da bo ob pregledu (oz. takoj,
ko bo to mogoče) priložena kopija ‘‘Certificate of registration‘‘, rodovnika, na katerem so
napisane 4 generacije prednikov, ali kopiji rodovnikov očeta in matere, registrirana kot
čistopasemski konji. Izdan jim bo rdeč Identifikacijski dokument (v nadaljevanju ID) z vpisano
pasmo konja in poreklom.
V primeru, da bo žrebe registrirano s strani VF IRZVK in rejec ali lastnik kopije ‘‘Certificate of
registration‘‘ ne bo priložil, se bo žrebe registriral kot toplokrvni križanec. Izdan mu bo zelen ID
brez vpisanega porekla. Enako velja za vsa žrebeta, ki bodo registrirana s strani preglednikov,
ne glede na to, ali bo ‘‘Certificate of registration‘‘ priložen ali ne.
Starejšim konjem, ki bodo označeni s strani VF IRZVK, in jim bo ob prijavi ali najpozneje ob
samem pregledu predložen ‘‘Certificate of registration‘‘, bo izdan rdeč ID z vpisano pasmo
konja in poreklom. V primeru, da bo starejši konj registriran s strani VF IRZVK in rejec ali
lastnik kopije ‘‘Certificate of registration‘‘ ne bo priložil, bo konj registriran kot toplokrvni
križanec. Izdan mu bo zelen ID brez vpisanega porekla. Enako velja za vse konje, ki bodo
registrirani s strani preglednikov, ne glede na to, ali bo ‘‘Certificate of registration‘‘ priložen oz.
poslan ali ne. Identifikacijske preglede žrebet in dodatne označitve starejših konj bo VF IRZVK
opravljal v sklopu rednih letnih Pregledov kobil in naraščaja, pregledov za sprejem v rodovnik
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in pregledov oslov, ki je vsako leto objavljen v javnih občilih (Revija O konjih, Kmečki glas,
spletna stran) ter v sklopu Rejskega ocenjevanja v organizaciji PRO SIQHA.
Identifikacijski pregled žrebet in označitve starejših konj se lahko izvede tudi na vašem domu v
primeru, da zanj do 15.05. v tekočem letu zaprosite oz. ga prijavite na naslov VF IRZVK.
Pregledno mesto se razpiše, če je na preglednem mestu najmanj pet živali. Če je število živali
manjše, se le to izvede samo proti plačilu.
PREHRANSKI STATUS
Ob registraciji oz. prvem identifikacijskem pregledu, opravljenem s strani VF IRZVK ali
preglednika, se določi prehranski status živali. Rejec oz. lastnik konja se lahko odloči sam ali bo
žival namenjena za zakol za prehrano ljudi ali ne, vendar pod določenimi pogoji.
Konj je v skladu s Uredbo ES504/2008 lahko namenjen za zakol za prehrano ljudi le, če je
prijavljen in identificiran oz. označen v letu rojstva. Konji, ki so rojeni v drugi polovici leta (po
01.07.), morajo biti prijavljeni in identificirani oz. označeni pol leta oz. 6. mesecev po rojstvu.
V primeru, da so navedeni roki zamujeni, se konja označi kot neklavnega.
Prav tako se vsem konjem, ki se jim izda dvojnik, dodeli status neklavnih konj. Izjemoma se
lahko status konja, namenjenega za zakol za prehrano ljudi, ohrani, če se v 30 dneh po prijavi
izgube originalnega ID lahko zagotovi uradna dokazila, da konj ni prejemal zdravil, ki bi
vplivala na spremembo njegovega prehranskega statusa.
V primeru, da se konju izda nadomestni ID, je le-ta vedno označen kot žival, ki ni namenjena za
zakol za prehrano ljudi.
Kopitarju, ki je označen kot neklavna žival se prehranski status nikoli ne more spremeniti.
V primeru, da je kopitar označen kot klavna žival, pa se mu status lahko spremeni v neklavno
žival v primeru, da je kopitarja potrebno zdraviti z nedovoljenimi zdravili, če njegovo identiteto
ni mogoče potrditi (npr. apliciranega transponderja se ne da odčitati, označitev pa je bila
narejena brez orisa konja) ali kadarkoli na željo lastnika.
VPIS KONJA V REGISTER
V skladu z Uredbo ES504/2008 morajo biti vsi konji, registrirani v Sloveniji (rojeni v Sloveniji) in
tujini (rojeni v tujini), ki se na področju Slovenije nahajajo več kot 30 dni, vpisani v Centralni
register kopitarjev (v nadaljevanju CRK).
Konja se v CRK vpiše na podlagi Vloge za vpis kopitarja v register (glej http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija). Izpolnjeno vlogo skupaj z originalnim
ID in ‘‘Certificate of registration‘‘(če ste na njen že vpisani kot lastnik je dovolj kopija originala
oz. poslana kopija vloge za spremembo lastništva na AQHA) pošljete na naslov VF IRZVK.
Konja se lahko v register vpiše le na podlagi urejena lastništva oz. z dokazili, ki lastništvo
potrdijo.
SPREMEMBA LASTNIŠTVA
Konju se lahko spremeni lastništvo na osnovi poslanega originalnega ID in ‘‘Certificate of
registration‘‘ (lahko je kopija), na katerem morate biti že zavedeni kot lastnik. V primeru, da na
‘‘Certificate of registration‘‘ še niste zavedeni kot lastnik za prepis, zadostuje tudi kopija vloge
za spremembo lastništva (AQHA Transfer Report), ki ste jo že poslali na AQHA.
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Če pri AQHA vloga za spremembo lastništva oz. sprememba lastništva še ni narejena, je
spremembo lastništva v Identifikacijski dokument mogoče zavesti, vendar le-ta za AQHA in
SIQHA ni uradno veljavna.
V tem primeru se sprememba lastništva lahko opravi na osnovi poslanega originalnega ID in
izpolnjene
Vloge
za
spremembo
lastništva
(glej
http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija) na kateri sta podpisana tako kupec kot
prodajalec, ki je kot zadnji lastnik zaveden v ID konja.
Za prepis zadostuje tudi kopija kupoprodajne pogodbe s podpisom kupca in prodajalca, ki je
priložena k originalnem ID. Pogodba velja, če je podpisani prodajalec tudi zadnji zavedeni
lastnik v dokument konja.
V primeru, da za ureditev prepisa ni mogoče pridobiti podpisa zadnjega zavedenega lastnika v
originalnem ID (npr. vmesni lastnik ni bil vpisan v dokument konja, smrt zadnjega lastnika,…),
je potrebno izpolnjeno Vlogo za spremembo lastništva (glej http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija) na zadnji strani notarsko overiti
(Potrjujem, da sem lastnik konja od…..datum…).
ODJAVA KONJA
V primeru, da konj pogine, je za uradno odjavo konja iz CRK potrebno na VF IRZVK
posredovati njegov originalen ID (če le tega ne odvzame higienik) in odvozni list (lahko kopijo).
Če je konj evtanaziran, je potrebno na VF IRZVK posredovati njegov originalen ID z vpisanim
datumov evtanazije in podpisom veterinarja, ki je evtanazijo opravil, oz. posredovati odvozni
list skupaj z originalnim ID, če le-tega ni odvzel higienik ob odvozu konja.
V primeru, da je konj prodan v klavnico, je le ta uradno odjavljen z njihove strani tako, da nam
klavnica posreduje originalne ID-je skupaj s potrdilom, da je konj zaklan.
V primeru, da za odjavo konja ni uradnih dokazil, se le-tega odjavi z izpolnjeno Vlogo za odjavo
kopitarja in originalnim ID. (glej http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovnodelo/kopitarji-selekcija). Konj se iz CRK izpiše, vendar odjava ni uradna.
Kadar je konj prodan v tujino se ga iz CRK odjavi na osnovi izpolnjene Vloge za odjavo
kopitarja (glej http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija), kjer se
pri podatku odjava-drugo dopiše ''prodano izvoz'' ter državo, kamor je bil konj prodan in
izvožen.
IZDAJA DVOJNIKA
Dvojnik se lahko izda le konjem, ki imajo prvotni - originalen ID izdan v Sloveniji.
V primeru, da je konjev originalen ID izgubljen, se na naslov VF IRZVK pošlje izpolnjena Vlogo
za izdajo dvojnika (glej http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarjiselekcija), ki mora biti notarsko overjena (Izjava-potrjujem, da je originalen dokument
izgubljen,….). Pred izdajo dvojnika je potrebno konja ponovno identificirati (identifikacijo lahko
opravi VF IRZVK ali preglednik) in v primeru, da le-ta s transponderjem še ni označen, ga je
potrebno dodatno označiti – čipirati. Če je identiteta konja potrjena, se dvojnik lahko izda.
Konji, ki so imeli prvotno izdani ID v tujini, lahko za izdajo dvojnika zaprosijo le v državi in pri
organizaciji, ki mu je izdala prvotni dokument. Če je obdobje za pridobitev dvojnika daljše oz. če
le-tega ni mogoče pridobiti, se konju lahko izda Nadomestni ID. Pred izdajo le-tega je konja
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potrebno ponovno identificirati (identifikacijo lahko opravi VF IRZVK ali preglednik) in v
primeru, da le-ta s transponderjem še ni označen, ga je potrebno tudi dodatno označiti – čipirati.
Če je identiteta konja potrjena, se nadomestni dokument lahko izda in je veljaven vse do
pridobitve originalnega dvojnika iz tujine.
NADOMESTNI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT
V primeru, da se identitete konja ne da potrditi (npr. apliciranega transponderja se ne da
odčitati, označitev pa je bila narejena brez orisa konja, oris konja se ne ujema,…), se konju
originalen ID odvzame, izda pa se mu Nadomestni Identifikacijski dokument, ki je v enaki
obliki kot originalen ID. Prav tako se Nadomestni ID lahko izda vsem tujim - uvoženim konjem,
za katere originalnih dokumentov, izdanih v državi rojstva konja, ni bilo mogoče pridobiti oz. za
vse konje, ki so v tujini zaprosili za izdajo dvojnika in je obdobje za pridobitev le-tega daljše.
Pred izdajo Nadomestnega ID je konja potrebno ponovno identificirati (identifikacijo lahko
opravi VF IRZVK ali preglednik) in v primeru, da le-ta s transponderjem še ni označen, ga je
potrebno tudi dodatno označiti – čipirati.
Vsi konji, ki jim je izdan Nadomestni dokument, so označeni kot neklavni konji oz. konji ki niso
namenjeni za zakol za prehrano ljudi.
V primeru, da se za konja, ki ima izdan Nadomesti ID, pridobi originalen ID, je potrebno
Nadomestni ID razveljaviti (vsak konj lahko ima samo en veljaven ID).
NAKNADNA OZNAČITEV S TRANSPONDERJEM
V primeru, da je bil konj označen pred 01.09.2009, ko je v skladu z Uredbo ES504/2008 označitev
s transponderjem postala obvezna, in ga je iz določenega razloga (npr. tekmovanja, izvoz v
nekatere države, ki to zahtevajo,…) potrebno dodatno označiti, se na naslov VF IRZVK
posreduje izpolnjena Vloga za naknadno označitev s transponderjem (glej http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija) skupaj z originalnim ID-jem konja.
Preden sta Vloga in ID konja poslana na navedeni naslov, mora lastnik za naknadno označitev
zaprositi
preglednika
(seznam
preglednikov
je
na
http://www.vf.unilj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija), ki Vlogo v celoti izpolni (preveri tudi
identiteto konja) in konja dodatno označi s mikročipom.
VF IRZVK, na podlagi poslane in v celoti izpolnjene Vloge za naknadno označitev s
transponderjem, v konjev originalen ID in CRK zavede vse morebitne spremembe in dodatno
označitev s mikročipom.
PRIJAVA KASTRACIJE ŽREBCA
V primeru, da opravite kastracijo žrebca, se le-ta v ID konja zavede na osnovi izpolnjene Vloge
za prijavo kastracije
žrebca (glej
http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovnodelo/kopitarji-selekcija), kateri je potrebno priložiti originalen ID konja ter potrdilo veterinarja,
ki je konja kastriral oz. sam poseg mora biti s strani veterinarja vpisan na 47. stran ID.
SPREMEMBA LOKACIJE
Pri vseh konjih, zavedenih v CRK, je posebej navedena lokacija oz. kraj in naslov, kjer je konj
nastanjen oz. vhlevljen (npr. lastnik stanuje v bloku, konj je nastanjen v hlevu na drugem
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naslovu - lokacija konja je naslov hleva, kjer se konj nahaja). Vsaka sprememba lokacije konja
mora biti sporočena, če traja več kot 30 dni. Sprememba se prijavi na obrazcu Vloga za prijavo
spremembe lokacije kopitarjev (glej http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovnodelo/kopitarji-selekcija). V tem primeru nam ID konja ob Vlogi ni potrebno posredovati.

LICENCIRANJE ŽREBCEV
Licenciranje žrebcev poteka vsako leto v naprej določenih terminih. Pregled in odbira
plemenjakov se bo izvajala v sklopu Rejskega ocenjevanja v organizaciji PRO SIQHA ter v
sklopu rednih letnih licenciranj organiziranih s strani DPO VF IRZVK.
Žrebci se priznavajo v skladu s Pravilnikom o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter
vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo Uradni list RS 125/2003, Pravilnikom o
zootehniških in genealoških standardih za kopitarje Uradni list RS 125/2003 in Pravilnikom o
pogojih za razmnoževanje domačih živali Uradni list RS 51/2007, 35/2015.
V Sloveniji se lahko licencirajo vsi žrebci pasem Ameriški quarter konj, Paint konj in Appaloosa,
ki so brez dednih napak, ne glede na višino življenjske rejske ocene, vendar pa morajo biti
ocenjeni (k dednim napakam štejemo kriptorhide, žrebce s hernijo in žrebce, ki imajo tako izrazit
predgriz, da zgornji in spodnji zobje (sekalci) spredaj nimajo več stika).
Za leto 2016 obstaja izjema, saj lahko žrebce, ki še niso ocenjeni, spomladi lastniki pripeljejo na
licenciranje na Inštitut. Morajo pa biti jeseni ti žrebci obvezno pripeljani na rejsko ocenjevanje
SIQHA, da pridobijo življenjsko rejsko oceno.
Razredi rodovne knjige in pogoji so opredeljeni v Pravilniku o izvajanju rejskega programa. Pri
vseh javnih objavah licenciranih žrebcev je zraven ostalih podatkov napisan tudi razred, v
katerega spada žrebec.
Vsak plemenski žrebec mora imeti opravljene veterinarske preglede za CEM, KAK in IAK.
Vsem žrebcem, ki bodo priznani kot plemenjaki, se bodo na osnovi priznanja izstavila Potrdila o
pripustu, ki so osnova za prijavo registracije registriranega žrebeta. Žrebeta po žrebcih, ki ne
bodo priznani kot plemenjaki, se bodo registrirala na način kot žrebeta za rejo in rabo.
Staro pripustno dokumentacijo je potrebno vrniti na Inštitut do konca leta. To je pogoj, da se
lahko zaprosi za novo.
Pripravila: Nataša Gorišek, univ. dipl. ing. zoot. (2014)
Dopolnjeno s sklepi Strokovnega sveta za rejo (2016)
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IV. PRAVILNIK O IZVAJANJU REJSKEGA PROGRAMA (2016)
REJ001. Priznana rejska organizacija Slovensko združenje quarter konja (v nadaljevanju PRO
SIQHA) skladno s potrjenim rejskim programom (v nadaljevanju RP) izvaja ocenjevanje konj
pasem Ameriški quarter konj, Appaloosa in Paint, z namenom pridobitve življenjske rejske
ocene za plemenske živali, kar je podlaga za uvrščanje v kategorije rodovniške knjige.
REJ001.1. PRO SIQHA sklene pogodbo za izvajanje drugih zootehničnih opravil iz RP z
VF IRZVK kot drugo priznano organizacijo (DPO) v živinoreji.
REJ001.2. PRO SIQHA za izvedbo rejskega ocenjevanja najame strokovnega zunanjega
sodelavca, rejskega sodnika DQHA.
REJ001.3. PRO SIQHA sodeluje tudi z rejci konj, zavedenih v APHA in ApHC registre, in
začenja z aktivnostmi priprave rejskih programov za ti dve pasmi.
REJ001.4. PRO SIQHA vodi ločene registre ocenjenih konj po pasmah.
REJ002. Pravilnik o izvajanju RP PRO SIQHA pojasnjuje osnovne izraze ter podrobneje ureja
naloge iz
(1) Odločbe 92/353/EGS,
(2) RP, potrjenega na MKO dne 27. 6. 2016 in
(3) Zakona o živinoreji (ZŽiv)
ter povzema pomembnejša pravila iz
(4) AQHA Official Handbook of Rules and Regulations (v nadaljevanju AQHA RR),
(5) »Zuchtbuchordning der Deutschen Quarter Horse Association e.V.« (v nadaljevanju
Pravila za vzrejo DQHA) in
(6) »Grundsätze des Ursprungszuchtbuches gemäß Entscheidung 92/353/EWG der
Deutschen Quarter Horse Association e.V. (DQHA) für die Rasse American Quarter Horse«
(v nadaljevanju Načela rodovniške knjige DQHA).
REJ002.1. V primeru kakršne koli nejasnosti se uporabi originalni predpis, zakoni in
veljavni podzakonski akti, navedeni in/ali povezani z (1) do (6).
REJ003. Konformacijski standard Ameriškega quarter konja.
Konformacijski standard je povzetek opisov Ameriškega quarter konja po alinejah (2), (4) in (5)
točke REJ002. in služi kot vodilo pri linearnem ocenjevanju.
REJ003.1. Višina: cca. 1,45 m do 1,65 m (merjeno na vihru).
REJ003.2. Barva: vse uradno priznane barve (člen REG114. COLORS AQHA RR).
REJ003.3. Glava: odraža pripravljenost in inteligenco, kratka, trikotne oblike (klinasta);
široko, ravno čelo; majhna, lepo oblikovana, gibčna ušesa; bistre, prijazne, dobro
pozicionirane oči; nosnice so velike, ustni del kratek in nekoliko robusten; močne ličnice,
izražena lična muskulatura, spodnja čeljust široka in robustna.
REJ003.4. Vrat: srednje dolg, rahlo usločen, dobro omišičen in dobro nasajen (45 – 50
stopinj); zatilje dobro pregibno, povezava z glavo globoka, sproščena; razmerje med
spodnjo in zgornjo linijo vratu (od ušes do vihra) je 1 : 1,5 do 2.
REJ003.5. Viher: izražen, omišičen, sega daleč v hrbet.
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REJ003.6. Telo: pravokotnega formata, široko in globoko, dobro omišičeno; pleče je
dolgo in položno; prsi široke in globoke; hrbet kratek, prožen, dobro obokanih reber,
širokih ledij; križ širok, dolg, zmerno pobit; ne predolge noge so dobro nasajene pod
trupom.
REJ003.7. Noge in kopita: ravne, močne kosti, ki lahko nosijo trup, so brez odvečnih
maščob, oteklin in poškodb; lepo oblikovani sklepi in kratke piščali so nameščeni na
brezhiben bicljev sklep, močno omišičena podlaket se tanjša proti kolenu, gledano
spredaj ali zadaj; srednje dolg bicelj je podprt z zdravim kopitom; kopita so lepo
zaobljena in imajo široko močno odprto peto.
REJ003.8. Mišice in kostna struktura: razporeditev mišic daje vtis uravnotežene celote;
proporcionalna struktura (zgradba) skeleta.
REJ003.9. Gibanje: korektno prožno in izdatno, v dobrem ravnotežju, pravilnem taktu,
energično in harmonično, z zelo aktivnim zadnjim delom, usločenim hrbtom in spuščeno
glavo.
REJ003.10. Fundament: korekten, čvrst, a suh, z dobro izraženimi sklepi; piščalnice so
kratke, kopita čvrsta, pravilno oblikovana.
REJ003.11. Posebne značilnosti: skladen, kompakten, eleganten, vsestranski konj čvrste
konstitucije, dobro izraženega spolnega dimorfizma, zaupljivega in uravnoteženega
karakterja, umirjenega temperamenta; zaželena je izrazita delavoljnost, v določenih
delovnih linijah (cutting) tudi t.i. cow-sense, občutek za delo z živino.
REJ004. REJSKO OCENJEVANJE.
Za zagotavljanje rejskega - selekcijskega napredka se izvajajo ukrepi iz selekcijskega programa
(vrednotenje porekla, ocena lastnosti zunanjosti, vrednotenje po kvaliteti potomstva, presoja
zdravja in plodnosti). PRO SIQHA izvaja selekcijski program v obliki rejskega ocenjevanja v
sodelovanju z DPO VF IRZVK, v skladu z uveljavljenimi standardi ter načini selekcioniranja pri
AQHA in DQHA in uporablja linearni sistem ocenjevanja DQHA (RP tč. 8.).
REJ004.1. Vrednotenje porekla. Merila, po katerih se vrednoti poreklo plemenskih
živali, so posebej opredeljena med pogoji za vpis plemenskih živali v ustrezen seznam
rodovniške knjige (narejeno po smernicah Pravil za vzrejo DQHA).
REJ004.2. Ocena lastnosti zunanjosti. Ocenjuje se lastnosti, ki jih opredeljuje rejski cilj, z
namenom pridobitve življenjske rejske ocene. Vsaka odrasla plemenska žival, žrebec,
kobila, katrat, sterilizirana kobila od treh let naprej, je upravičena do ene rejske ocene – to
je konjeva življenjska rejska ocena (RP tč. 8.1.2, 8.2). Ocene se beležijo od vključno 2011
leta naprej.
REJ004.3. Vrednotenje po kvaliteti potomstva. Ocene potomcev ter njihovi rezultati na
uradnih tekomovanjih se beležijo z namenom dodatnega uvrščanja plemenskih živali v
razrede rodovniške knjige.
REJ004.4. Presoja zdravja in plodnosti. Izvaja DPO VF IRZVK, v okviru pogodbe za
izvajanje drugih zootehničnih opravil iz RP (RP tč. 8.5).
REJ004.5. Mladi konji so ocenjeni enkrat v obdobju od žrebeta do treh let. Ocena v prvem
starostnem obdobju ni pogoj za pridobitev življenjske rejske ocene. Ocena mladega konja
se uporablja tudi za vrednotenje po tč. REJ004.3. – vrednotenje po kvaliteti potomstva.
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REJ005. RODOVNIŠKA KNJIGA. Za pasmo Ameriški quarter konj se vodi rodovniška knjiga,
v katero se vpiše vsako plemensko žival, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Rodovniška knjiga je
glede na poreklo in značilnosti pasme razdeljena na glavne in dodatne dele.
Strokovni svet PRO SIQHA na osnovi ocenjevanja lastnosti plemenskih živali vpisanih v
rodovniško knjigo in analize rezultatov tekmovanj* določi kriterije za vpis živali v kakovostne
razrede v skladu z Načeli rodovniške knjige DQHA (RP, ZŽiv, Načela rodovniške knjige
DQHA). *Doseženi rezultati se smatrajo kot enostaven preizkus delovne sposobnosti.
REJ005.1. Glavni del rodovniške knjige:
Knjiga plemenskih žrebcev
I. razred: plemenski žrebci, stari 3 leta in več, z oceno najmanj 79% (7,4) in višjo.
II. razred: plemenski žrebci, stari 3 leta in več, z oceno 78,99% (7,3) in nižjo.
Knjiga plemenskih kobil
I. razred: plemenske kobile, stare 3 leta in več, z oceno najmanj 75% (7,0) in višjo.*
II. razred: plemenske kobile, stare 3 leta in več, z oceno 74,99% (6,95) in nižjo. *
REJ005.2. Dodatni del rodovniške knjige:
Knjiga kastratov in steriliziranih kobil
Register žrebet
REJ005.3. Izjeme in posebnosti:
REJ005.3.1. Izjemoma se brez ocene lahko licencirajo le žrebci, ki zaradi starosti ali
resne trajne fizične poškodbe ne bi opravili ocenjevanja, imajo pa ocenjenih vsaj
deset potomcev in imajo le-ti oceno 79% (7,4) in višjo, ter nimajo dednih napak.
Takšni žrebci se vpišejo v II. razred in nimajo podlage za napredovanje v višji
razred.
REJ005.3.2. Izjemoma lahko ocenjen žrebec preide iz II. razreda v I. razred: lastnik
žrebca na SS za rejo poda pisno vlogo in SS na podlagi rezultatov žrebca
(tekmovanja, odlične ocene potomcev,…) odloča, ali žrebec spada v višji
kakovostni razred.
REJ006. Linearno ocenjevanje.
Poglavitne naloge vsake rejske organizacije so izvajanje selekcijskega programa, vrednotenje
porekla in določitev kakovostnih razredov in kriterijev za vpis v rodovniško knjigo ter vodenje
le-te. Plemenske živali morajo biti smiselno in razumljivo razdeljene v razrede in za to PRO
SIQHA uporablja linearno ocenjevanje (skladno z določili RP, členi 8.1 do 9.3).
Z linearnim opisom se ocenjujej lastnosti konja. Rezultati so prikazani realno glede na vnaprej
določene biološke skrajnosti. Vsaka lastnost je opisana skladno z njeno vrednostjo v rejskih
ciljih.
Konja se oceni v skupno 55 lastnostih. Vsaka ima določen optimum (rejski cilj) kot najbolj
zaželen. Ta optimum dobi najvišjo oceno. Točke so razporejene linearno, pri vsaki posamezni
lastnosti so konji ocenjeni na lestvici od -3 do 3. Vse posamezne točke se pomnožijo z utežnim
faktorjem. Pomembne lastnosti, jahalne sposobnosti in zdravje živali, imajo visok faktor. Manj
pomembne funkcije imajo manjši faktor v skupni oceni. Opis konja sodnik naredi digitalno, na
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tablici, v posebni aplikaciji, ki je povezana s centralnim računalnikom DQHA. Aplikacija
samodejno določi odstotek ocene, ko je popoln opis shranjen. Priklic vmesnega rezultata in
poznejše spremembe niso mogoče.
Skupni izračun je tako primerjava konjevih lastnosti (v odstotkih) z zadanim rejskim ciljem
oziroma kriterijem za pasmo.
Ocenjevalni list pa rejcu omogoča veliko boljši vpogled v dejansko vrednost konjevih lastnosti.
Model linearnega ocenjevanja PRO SIQHA povzema po Pravilih za vzrejo DQHA ter Načelih
rodovniške knjige DQHA.
Vzorec ocenjevalnega lista za linearno ocenjevanje:
-3 -2 -1

I.

0

1

2

3

Rejska kondicija
1 Stanje prehranjenosti

zelo suh

zelo debel

2 Splošen vtis

neharmoničen

zelo harmoničen

3 Rasni tip

manj rasni tip

zelo rasni tip

4 Ustrezanje tipu glede na spol

neustrezanje

ustrezanje

5 Glava

neizrazita

izrazita

6 oblika glave

ovnovska

ščukasta

7 tilnik

težak

lahek

8 ličnice

ozke

široke

9 nasajenost vratu

globoko

visoko

10 dolžina vratu

kratek

dolg

11 razmerje vratu

1:1

12 naklon plečke

strma

13 izrazitost vihra

neizražen viher

1:1,5-2
položna
(poševna)
zelo izražen
viher

14 dolžina vihra

kratek

15 položaj vihra

sega preveč naprej

dolg
sega daleč na
hrbet

16 omišičenost

zelo slaba

močno omišičen

17 hrbet/ledja

podrta

korektno

18 hrbtna linija
sredinski del (od konca reber do
19 kolka)

ukrivljena

ravna

dolg

skrajšan

20 ledja,medenica/povezanost

slabo

močno

21 dolžina križa

kratek

dolg

22 oblika križa

položen

strm

slaba osnova

močna, dobra

II

Ustrezanje tipu

III

IV

Okvir/zgradba

Osnova (fundament)

23 oblika
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osnova
24 dolžina prednje piščali

dolga

kratka

izravnanost sprednjega kolena z
25 zadnjim komolcem

neizravnan

dobro izravnan

26 dolžina biclja

kratek

dolg

27 kot biclja

strm

podrt

28 velikost kopita

majhno

veliko

29 izgled kopita

položno

30 karpalni sklep/podprtost kostem

strmo
slabo podpira (je
premajhen)

31 oblika karpalnega sklepa

slaba oblika

dobra oblika

32 skočni sklep/podprtost kostem

slabo podpira

dobro podpira

33 oblika skočnega sklepa

slaba oblika

dobra oblika

34 položaj prstov navznoter ali navzven

navznoter

navzven

35 položaj prstov pri hoji

navznoter

navzven

36 ozka ali široka stoja pri tleh

ozka

široka

37 ozka ali široka hoja pri tleh

ozka

široka

38 ukrivljen naprej/ukrivljen nazaj

pred trupom

pod trupom

39 stoja prstov navznoter ali navzven

navznoter

navzven

40 položaj prstov pri hoji

navznoter

navzven

41 ozka ali široka stoja pri tleh

ozka

široka

42 ozka ali široka hoja pri tleh

ozka

široka

43 ukrivljen naprej/ukrivljen nazaj

pred trupom

pod trupom

44 kravja stoja/sodasta stoja

kravja stoja

sodasta stoja

45 sabljasta stoja/medvedja stoja

sabljasta stoja

medvedja stoja

46 izrazitost hodov

veliko akcije/
visoki koraki/
neharmonično

tekoče gibanje/
z manj akcije/
harmonično

47 prehodi/zgornja linija

nosi visoko

naprej/nazaj

48 elastičnost hoda

trd hod

elastičen hod

49 takt hoda

ne hodi v taktu

hodi v taktu

50 elastičnost kasa

trd kas

elastičen kas

51 kas-sledenje zadnje noge sprednji

izven sledi

dobro v sledi

52 takt kasa

ni v taktu

v taktu

53 galop

napet, zadnji del zabija

atletsko, v slogu

54 vrtenje/ravnovesje/stabilnost

trd, nestabilen

korektno

55 predugriz

da/ne

V

VI

dobro podpira

Nepravilnost stoje spredaj

Nepravilnost stoje zadaj

VII Gibanje

0,00
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legenda: zelen kvadratek pomeni optimum

ustrezanje tipu okvir/zgradba

osnova/
fundament

stoja

gibanje

skupaj

REJ007. Pogoji udeležbe na rejskem ocenjevanju.
REJ007.1. Članstvo v SIQHA ni pogoj za udeležbo na rejskem ocenjevanju, vključitev v
RP za pasmo Ameriški quarter konj pa je za rejce le-teh obvezna (RP in odločba MKO),
zato vsak rejec ob prvi udeležbi podpiše izjavo o vključitvi v rejski program.
REJ007.2. Konji morajo:
 biti urejeni,
 biti vajeni vodenja na povodcu,
 biti vajeni bližine drugih kon,
 imeti opravljen pregled na IAK in
 imeti urejeno rodovniško dokumentacijo (Certifikat o registraciji AQHA, ApHC ali
APHA).
REJ007.3. Živali se predstavlja jih v koraku in intenzivnem kasu, po vzorcu, ki ga določi
sodnik.
REJ007.4. Po presoji sodnika se konj predstavi tudi na lonži, v galopu, oziroma v
prostem gibanju (mladi konji).
REJ007.5. Lastnik/vodnik konja mora biti urejen v skladu s pravili o western oblačilih na
tekmovanjih (srajca/bluza z dolgimi rokavi, kavbojke, škornji, klobuk, opcionalno
suknjič).
REJ008. Nagrajevanje. Ocenjevanje Ameriških quarter konj finančno podpirata AQHA in
SIQHA. SIQHA si zato pridržuje pravico nagraditi Ameriške quarter konje, konje pasme
Paint in Appaloosa, ki so izključno v lasti članov združenja.
REJ008.1. Priznanja živalim z najvišjo oceno v kategoriji se podeljujejo vsako leto oz. po
vsakem zaključenem letnem rejskem ocenjevanju.
REJ008.2. Priznanja se podeljujejo kategorijah, razdeljenih na spol, starost in pasmo.
Kategorije se razpišejo na vsakoletnem razpisu za rejsko ocenjevanje.
REJ008.3. Posebno priznanje in naziv Prvak rejske razstave in Prvakinja rejske razstave
prejme najvišje ocenjen konj moškega in ženskega spola, ne glede na starost. Pogoj za
prejem naziva je skupna ocena enaka ali višja od 79%. Če na ocenjevanju noben konj ne
prejme takšne ocene, se naslov ne podeli.
REJ008.4. Pojasnilo glede uvrščanja pri izenačenih ocenah. Velja za vsa priznanja in
nazive.
REJ008.4.1. v primeru enake skupne ocene se višje uvrsti konj, ki ima boljšo
posamično oceno, po naslednjem vrstnem redu:
1. zgradba konja
2. noge in kopita
3. korektnost hodov
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4. kvaliteta, harmonija gibanja
5. ustrezanje tipu
Ocene pregleda in konje po zgornjem ključu razvrsti sodnik.
REJ008.4.2. Samo v primeru, da je vseh pet posamičnih ocen (pri konjih z enako
skupno oceni) enakih, se razglasi delitev mesta.
REJ009. DODATNE INFORMACIJE in morebitne posebnosti se objavijo pri vsakoletnem
razpisu za rejsko ocenjevanje.
REJ006.1. Brejost kobil ni ovira za rejsko oceno, vendar pa se odsvetuje privedba kobil v
zadnjih dveh mesecih brejosti, saj takrat le-ta že vpliva tudi na hode oziroma harmonijo
gibanja, zaradi česar bi potem bila lahko življenjska rejska ocena slabša.
REJ006.2. V primeru, da je v času ocenjevanja konj poškodovan in poškodba vpliva na
slabšo oceno, je pa ozdravljiva, lahko lastnik odstopi od ocenjevanja in konja privede
kasneje. Plačana prijavnina na ocenjevanje se ne vrača.

Pridržujemo si pravico do sprememb! Členi od REJ007. do vključno REJ009. se lahko s sklepom
strokovnega sveta PRO SIQHA za rejo, ki ga potrdi tudi še upravni odbor SIQHA, in niso v konfliktu z
aktualno državno zakonodajo ter rejskimi pravili AQHA, spremenijo/dodajo/brišejo brez predhodnega
opozorila.
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