
                                                                                                
 

APROVAÇÃO DE REPRODUTORES BH 2015 
                                           FICHA DE INSCRIÇÃO (Enviar até 01/10/2015) 

 

(    ) Garanhão  (    ) Égua Nome: 

Data Nasc.: Registro: 

Proprietário: 

Fone/Fax: (    ) Sócio    (    ) Não-Sócio 

Endereço:                                                                                           UF: 

E-mail: 

IMPORTANTE: As fichas de inscrição são individuais e deverão ser e-mail 
ricardo@brasileirodehipismo.com.br até o dia 1º de outubro de 2015. 

 

Salto em liberdade:  

(   ) Cavalos 02 anos Animais nascidos entre 01/08/2012 e 31/07/2013  
(    ) Cavalos 03 anos Animais nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012  

Salto montado: 
(   ) Cavalos 04 anos Animais nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2011  
(   ) Cavalos 05 anos Animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010  
(   ) Cavalos 06 anos Animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2009 
(   ) Cavalos 07 anos Animais nascidos entre 01/08/2007 e 31/07/2008  

VALORES: 
INSCRIÇÃO: R$ 1.700,00 por animal. 

• Os Campeões e Reservado Campeões das Exposições Nacionais dos anos anteriores tem 50% de 

desconto na Inscrição. 

• ESTABULAGEM: R$ 330,00 por Box.  

• QUARTO DE SELA: R$ 300,00 por Box.  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANIMAIS NÃO REGISTRADOS NA ABCCH: 

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

OBSERVAÇÕES: 

• A inscrição 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; 

• Todos os animais deverão apresentar as radiografias digitais, conforme divulgação prévia; 

• Todos os animais aprovados serão inscritos, SEM CUSTO, no Livro de Reprodutores da ABCCH; 

• Os campeões das categorias Montado e Liberdade serão capas da revista HIPISMO; 

• O Regulamento da Aprovação está disponível no site da ABCCH. 

• A entrada dos animais se dará até o dia 01/11. Atenção para as exigências sanitárias. 
De acordo: 
Eu, ___________________________________________ , estou de acordo com o Regulamento em vigor 
da Aprovação de Reprodutores da ABCCH. 
Assinatura do Proprietário:________________________________________________ 

CPF: _______________________________    RG: _____________________________ 


