
Žádost o statut Amateur/Novice Amateur/Walk-Trot třídy 

 

zaškrtněte:        * nový amatér   * obnova amatérské karty     

* změna ve statutu amatéra (změna z amatér/novice amatér na amatér walk-trot nebo změna z amatér walk-

trot na amatér/novice amatér) 

(obnova statutu Novice POUZE na vyžádání vyplněním samostatného formuláře Novice Reinstalment) 

 

A. upozornění: žadatelem může být pouze osoba, která dosáhne k 1.1.2017 věk 19 let (pokud nepředloží 

doklad o sňatku). 

příjmení………..  jméno………….    střední jméno……………. 

registr. číslo APHA……………….      datum narození (povinně) ………………….formát mm/dd/rr 

(každý soutěžící musí mít platné individuální členství. Společné členství a/nebo členství ranče/farmy už nestačí) 

adresa: …………………. 

město: ………………….      země: CZ …………..                PSČ ……………………….. 

telefon den: …………………………………  telefon noc: ………………………………………………… 

email: …………………………………….. 

 

zaškrtněte zde, pokud je vám 45 let a více (k 1.1.)   * divize Masters 

 

Vyznačte status:  *  Amateur    * karta Novice Amateur (zahrnuje Amateur i Novice Amateur) 

     o status Nov. Am. nelze žádat, pokud jste někdy nesplňovali podmínky pro statut Amatéra 
 

A. PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOSTI – čtěte pečlivě a odpovězte na následující otázky, aby byla zřejmé, že splňujete podmínky 

způsobilosti. 

 

 Obdržel/-a jste odměnu přímou či nepřímou za ježdění, trénování, předvádění, školení nebo zapřahání koní 

nebo jste o ni žádali v uplynulých pěti letech (60 měsících)                       ANO    NE 

  

 Školil/-a jste jinou osobu či vedla seminář o ježdění na koni, jejich práci v zápřahu, o trénování nebo 

předvádění koní v uplynulých pěti letech (60 měsících)?     ANO   NE 

  

 Předváděl/-a, trénoval/-a nebo asistoval/-a jste při tréninku koně, u nějž váš manžel/-ka přijali jakoukoli 

formu platby, ať přímou nebo nepřímou, za trénink, asistenci při tréninku nebo převádění dotyčného koně 

kdykoli v období uplynulých pěti let (60 měsíců)?      ANO   NE 

  

 Hradil někdo cizí kromě rodinných příslušníků, jak jsou uvedeni v pravidle AM-020, jakékoli vaše náklady 

včetně ubytování, přepravy, cestovného a dalších?      ANO   NE 

  

 Jste nebo byl/-a jste někdy rozhodčím jezdeckých soutěží jakékoli asociace či jakéhokoli plemene? 

ANO   NE 

 

 Posuzoval/-a jste v uplynulých 60 měsících jakékoli jezdecké nebo chovatelské závody za úhradu? 

ANO   NE 

 

 Obdržel/-a jste v uplynulých 60 měsících úplatu za předvedení koně? Pokud ano, uveďte jméno osoby 

plátce a rodinný poměr k němu         ANO   NE 

  

 Byl jste někdy v minulosti nezpůsobilý k udělení statutu amatéra (tj. trénink koní, hodiny, rozhodčí)? Pokud 

ano, nejste způsobily ke statutu Novice Amateur.      ANO   NE 

 

Pokud jste na kteroukoli ze shora uvedených otázek odpověděli ANO, vysvětlete prosím níže nebo na dalším 

papíru) 

 

 

 

 

 

 

*Walk-Trot karta (jsem srozuměn s tím, že mohu 

předvádět jen ve třídách Walk-Trot PLUS ve třídách 

Showmanship, Halter a In_Hand na soutěžích APHA) 



B. VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ 

1) Soutěžil/-a jste někdy nebo získal/-a body na nějaké jezdecké soutěži/závodech? ANO   NE 

Pokud jste nezískali žádné body, tituly ani peníze, uveďte „ŽÁDNÉ“   (NONE EARNED) 

 

2) Pokud ano, zakroužkujte všechny, jichž se to týká: otevřené, 4H, APHA, AQHA, POA, PtHA, ApHC, IBHA, PBHA, 

AHA, AMHA, ABRA, NCHAm NRHA, NRCHA, NSBA, NBHA, USEF, PRCA, jiné: uveďte  (např. WRC) 

 

3) Získal/-a jste u některé z asociací titul World nebo Reserve World Champion?  ANO   NE 

Pokud ano, uveďte všechny tituly vč. třídy. 

4) V tabulce dole uveďte všechny celoživotní body z jezdeckých soutěží a peněžité výhry s každým koněm 

z JINÝCH koňských asociací. 

Pokud jste získali jen body APHA Youth/Amateur/Novice, uveďte v tabulce „APHA Youth/Amat./Novice points only“. 

Pokud jste nezískali body ani peníze, napište do tabulky „NONE EARNED“ 

Žadatel zodpovídá za uvedení všech bodů z jiných asociací. 

tabulka: organizace divize  třída  získané body, výhry, tituly 

na konci tabulky: uveďte všechna jména, s nimiž jste body získal/-a (dívčí apod.) 

C. MUSÍ PODEPSAT VŠICHNI ŽADATELÉ 

Předložením této žádosti o udělení statutu v amatérském programu APHA potvrzuji, že všechny zde uvedené informace jsou 

pravdivé a správné. Jsem si vědom toho, že můj status v amatérském programu APHA a mé karty APHA Amateur/ Novice 

Amateur/ Walk-Trot lze zrušit. Pokud asociace zjistí, že už nadále nejsem z jakéhokoli důvodu způsobilý/-á soutěžit na závodech 

uznaných APHA ve třídách Amateur/ Novice Amateur/ Walk-Trot, souhlasím s tím, že na vyžádání neprodleně vydám příslušnou 

kartu asociaci. Navíc, pokud se stanu z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým/ -ou k předvádění jako soutěžící divize Amateur/ Novice 

Amateur/ Walk-Trot, přestanu v těchto třídách soutěžit, a souhlasím s dobrovolným vydáním APHA karty Amateur/Novice 

Amateur/Walk-Trot asociaci, aniž by o ni musela žádat. Pokud tak neučiním, může být proti mně zahájeno disciplinární řízení 

podle obecných pravidel APHA. 

Podpisem této žádosti o udělení statutu amatéra stvrzuji, že odpovídám za znalost pravidel APHA týkajících se 

amatérského programu. 

podpis žadatele …………..       datum: ……………. 

APHA si vyhrazuje právo ověřit si všechny chovatelské registry a jezdecké asociace kvůli bodům, peněžním výhrám a získaným 

titulům. 

POPLATKY: poplatky lze hradit pouze v USD a musí být přiloženy k žádosti. Běžná doba zpracování je 3 – 4 

týdny. U neúplně vyplněných žádostí budou zaslány dopisy s žádostí o dodatečné informace. Pokud se žadatel 

během termínu neozve, propadá poplatek office chargé a zbytek částky se vrátí. Poté lze žádat znovu. 

Všichni předvádějící musí mít platné členství APHA. Amatérská karta má platnost do 31. prosince 2017. 

 Amateur/ Novie Amateur/ Walk Trot  musí mít individuální členství APHA   15 USD 

 Amateur/ Novice Amateur/ Walk Trot PLUS individuální členství APHA   60 USD 

 zašlete prosím moji novou kartu emailem nebo faxem     5 USD 

(doba zpracování zůstává stejná, odpadá čas doručení) 

 obnovení statutu Amateur        15 USD 

 zrychlené vyřízení (7 – 10 pracovních dní v případě, že je žádost správně vyplněna) 

včetně zaslání karty faxem nebo emailem       25 USD 

 

 

 

 

 

 


