
 
 

Aprovação de Reprodutores e Livro Matrizes de Ouro: 
 
Documentos necessários para a inscrição dos animais não registrados no SBBCH/ABCCH 

 

 Cópia do Certificado de Registro Original (Pedigree e Resenha gráfica); 
 Cópia da Declaração de Importação (DI), em caso de animais importados. 

 
Observações: 
 

 Os Campeões e Reservado Campeões das Exposições Nacionais dos anos anteriores 
tem 50% de desconto na Inscrição. 

 A inscrição deverá ser realizada pelo criador ou pelo atual proprietário do animal e 
somente será confirmada após o pagamento do boleto referente; 

 É obrigatório usar calça branca e tênis branco na apresentação dos animais 
desmontados. Para salto montado  é obrigatório traje oficial sem casaca. A camiseta 
será fornecida pela organização do evento; 

 Animais serão apresentados pela equipe oficial do BH ou por equipe própria, assinalar 
uma dessas opções em sua ficha de inscrição. 

 Todos os animais candidatos a Aprovação de reprodutores, deverão apresentar as 
radiografias digitais no ato da inspeção inicial,  sendo dos Jarretes as posições 
antero-posterior, latero-media e uma obliqua e dos cascos anteriores latero-medial e 
Sky-line  

 Todos os animais aprovados serão inscritos, SEM CUSTO, no Livro de Reprodutores  e 
ou Matrizes de Ouro da ABCCH; 

 O Regulamento da Aprovação  e Livro matrizes de Ouro está disponível no site da 
ABCCH. 

 A entrada dos animais se dará até o dia 12/11. Atenção para as exigências sanitárias. 

 Todos os animais deverão ser fotografados na saída do triângulo de julgamento de 
conformação. 
 

Exposição Nacional 2017 
Observações: 

• A inscrição deverá ser realizada pelo criador ou pelo atual proprietário do potro; 

• É obrigatório usar calça branca e tênis branco na apresentação dos animais 

desmontados. Para salto montado  é obrigatório traje oficial sem casaca. A camiseta será 

fornecida pela organização do evento; 

• A inscrição somente será confirmada após o pagamento do boleto referente; 

• O Regulamento da Exposição está disponível no site da ABCCH; 

• A entrada dos animais se dará até o dia 13/11. Atenção para as exigências sanitárias. 

• Todos os animais deverão ser fotografados na saída do triângulo de julgamento de 

conformação. 


