
 

 

XIV FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BH 2019 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O LEILÃO DO EVENTO ATÉ 15 DE JUNHO 

Data: Sábado - 16 de novembro de 2019. 

Local: Clube Hípico de Santo Amaro – CHSA. 

Inscrição aberta até dia 15 de junho de 2019. 

Organização: Sr. Djalma – Canal do Leilão. 

Leiloeiro: Sr. Nilson Genovesi. 

 

Inscrições:  

Sócio R$ 2.000,00 

Não Sócio R$ 3.000,00  

Valor da inscrição para embrião:  

Sócio R$ 1.000,00 

Não Sócio R$ 1.500,00 

 

Forma de pagamento: 3 parcelas 

1ª parcela: 05/07/2019  

2ª parcela: 25/09/2019 

3ª parcela: 25/10/2019 

 

Atenção para informações importantes: 

Foram definidos três níveis de defesas, cuja  defesa não será cobrada: 

1- Para embriões:  20 mil reais 

2- Para potros até 2 anos e éguas de cria: 40 mil reais 

3- Animais acima de 02 anos: 60 mil reais 

Se o vendedor defender pelo valor do estabelecido o mesmo pagará a comissão de 8% sobre a 

diferença do preço mínimo para o valor definido. 

 

 



 

 

Comissão:  8% vendedor e 8% comprador.   

Visita técnica: Será feita uma visita técnica no mês de julho, onde as despesas com a 

locomoção do técnico serão arcadas pelo vendedor. 

Multa sobre cancelamento / desistência: a retirada do animal no leilão após 15 de setembro, 

implicará em uma multa de R$ 6.500,00. A isenção da multa só se dará mediante a 

apresentação do laudo veterinário aprovado pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT). 

Para efetivar a sua inscrição é preciso enviar o material completo e devidamente 

identificado para o e-mail: bruna@brasileirodehipismo.com.br até 15 de junho. 

 

- Foto do produto de frente, de trás e lateral; 

- Altura -  Genealogia completa; 

- Registro do produto no SBBCH (tem que ser da raça BH); 

- Para potros de 0 a 18 meses – vídeo nas andaduras: passo e trote; 

- Para potros de 18 a 24 meses – vídeo nas andaduras: passo, trote e saltando X com três 

passagens; 

- Acima de 24 meses – vídeo nas andaduras: passo, trote e saltando mínimo 1,10m com três 

passagens, sendo 1 vertical e 2 oxers.  

 

Obs. A seleção das inscrições será aprovada pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT) 

 

Programação prevista: 

Inscrições serão aceitas até 15 de junho de 2019; 

Seleção será feita pelo Conselho Deliberativo técnico da ABCCH: 25 de junho de 2019;  

Visita técnica: Mês de julho/2019; 

Filmagem e fotos: agosto e setembro de 2019; 

Início da divulgação nas mídias sociais: 15 de outubro de 2019.  

Recomendações: 

• Cuidado com a seleção de seu animal (pedigree, conformação, altura e qualidade) 

• Início do preparo (estabulagem) do animal a partir da visita técnica. 
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Ordem de entrada: 

A ordem se dará por grupos seguindo uma sequência de categorias, conforme abaixo. 

 

Ordem decrescente (do mais velho para o mais novo): 

• Embriões;  

Ordem crescente (do mais novo para o mais velho): 

• Éguas de cria; 

• Potros: (0 a 18 meses) 

                            (18 a 24 meses) 

                            (acima de 24 meses). 

 

Havendo quantidade a mais de animais nas categorias ou embriões, serão encaixados em um 

grupo de sua categoria cronologicamente. 

Todos animais deverão estar devidamente registrados no SBBCH e ser da raça BH, prazo limite 

para regularização até dia 15 de setembro de 2019. 

 

As coberturas/inseminações deverão estar comunicadas na data limite de 30 de setembro de 

2019. 

 

Seguro ou garantia de potro vivo ficará a critério do vendedor. 

 

Publicidade: A partir de 2019 a ABCCH usará como destaque em sua campanha publicitaria 

referente ao leilão BH do Futuro, o animal vendido pelo melhor lance no leilão do ano anterior.  


