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PRE hevosen tärkeät paperit 

Kun ostat PRE -hevosen eli puhdasverisen espanjalaisen hevosen - on hevonen 

rekisteröity kantakirjaan. Hevosen sukutaulun ja muita tärkeitä tietoja siitä 

löydät LGAnccen nettisivuilta.  

Hevosella tulee olla sekä passi että pahvinen omistajakortti (Carta de Titularidad tai 

Carta de Propiedad). 

 

 

Yläpuolella uudempi versio omistajakortista, alla vanhempi versio 



  

[TEKIJÄN NIMI] 2 

 

Omistajakortti on hevosen tärkein dokumentti. Hevoselle voi saada uuden 

passin, mutta kadonneen omistajakortin saaminen ei ole helppoa, jos 

mahdollista lainkaan. 

Ancce ohjeistaa ostajaa vaatimaan sekä kortin että passin myyntihetkellä, ennen 

rahanvaihtoa. Ennen vuotta 2007 syntyneillä hevosilla ei välttämättä ole CDTi -

korttia. 

A. Miten tarkistat, onko hevosella omistajakortti? Mene LGAnccen sivulle alla olevan 

linkin kautta  

http://www.lgancce.com/lgpreancce/asp-

publico/arbolGenealogicoPRE/BuscarArbolPRE.aspx 
 

 

Kirjoita hevosen nimi nimi -kenttään ja lisää turvakoodi ja paina "search" 

 

Jos hevosella on omistajakortti, lukee sen kohdalla Yes 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lgancce.com%2Flgpreancce%2Fasp-publico%2FarbolGenealogicoPRE%2FBuscarArbolPRE.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0ZMd4hlUXwVpUV_Tp-COSBysp3dC2Q6PE13crKJj_ThjnfAMxd2wWRRFo&h=AT2pjuBk5I1IjE06ZYIdpn4Awyt0lgqN4BJY-0l0wynDHyrPvcTq17_E747fyGfu0-H8zmng-HD-8ksqkXNHfENCyi-0B5hpBmieuWAbL83Eh2MlB8M2ByRzI8D7Rvj_Szw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lgancce.com%2Flgpreancce%2Fasp-publico%2FarbolGenealogicoPRE%2FBuscarArbolPRE.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0ZMd4hlUXwVpUV_Tp-COSBysp3dC2Q6PE13crKJj_ThjnfAMxd2wWRRFo&h=AT2pjuBk5I1IjE06ZYIdpn4Awyt0lgqN4BJY-0l0wynDHyrPvcTq17_E747fyGfu0-H8zmng-HD-8ksqkXNHfENCyi-0B5hpBmieuWAbL83Eh2MlB8M2ByRzI8D7Rvj_Szw
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Oikeassa sarakkeessa ”Ownership Card"- kohdassa on merkintä “yes” tai “no”. 

Mikäli hevosella on kortti, sinun tulee sellainen saada ostotilanteessa. 

Breeding Status kertoo, onko hevonen näytetty jalostusnäytössä ja siis 

kelvollinen käytettäväksi jalostukseen. PRE- rekisteriin haettavan varsan molempien 

vanhempien tulee olla jalostusarvioituja ja hyväksyttyjä. 

B= basic approved, C= qualified, E= elite approved. Huomaa, että mikäli tässä 

kohdassa ei ole mitään kirjainta, hevosta ei ole hyväksytty kantakirjaan. 

Nämä tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä varsinkin, jos aiot myöhemmin käyttää 

hevostasi jalostukseen ja viedä sen jälkeläiset kantakirjaan. Luonnollisesti hevosen 

tiedoista voit löytää perusteluita myös sille, kuinka paljon olet valmis maksamaan 

siitä. 

Kun teet omistajanvaihdoksen ostettuasi hevosen, sinun tietosi kirjataan Owner – 

kohtaan. 

Jos ostat oriin tai tamman, jota ei ole vielä näytetty jalostukseen, voit 

omistajanvaihdoksen tehtyäsi, ilmoittaa sen näyttöön LGAnccen nettisivujen kautta. 

Ennen vuotta 2007 syntyneiltä hevosilta saattaa puuttua omistajakortti, mutta 

omistajan vaihtuessa sille tehdään aina sellainen. Ja, mikäli olet ostanut hevosen, jolla 

kortti pitäisi olla, mutta et ole sitä kauppojen teon yhteydessä saanut tai kortti on 

kadonnut, voit yrittää saada duplikaatin. Periaatteessa, henkilö, jonka nimi CDTi 

kortissa on, omistaa hevosen; tämä vaikuttaa siihen voitko ilmoittaa hevosen 

jalostusnäyttöön tai rekisteröidä sen varsan LGAncceen. 

CDT on siis irrallinen pahvi, mikäli hevonen on vaihtanut omistajaa ainakin kerran. 

Jokaisesta hevosesta voi olla vain yksi validi kortti, kortin tiedot täsmäävät 

rekisterissä olevan omistajatiedon kanssa. 
 


