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COMUNICADO 002/ X FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BH 

Exposição Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo 

Premiações Especiais para Criadores e Expositores 

 

1. Garanhões 

Os expositores dos Garanhões aprovados como Definitivos na Exposição receberão o 

direito de registrar dez (10) produtos sem o pagamento dos emolumentos respectivos.  

Os expositores dos garanhões aprovados como Provisórios na Exposição receberão o 

direito de registrar cinco (05) produtos sem o pagamento dos emolumentos 

respectivos.  

Os expositores dos garanhões Campeões da Aprovação (categorias montado e salto 

em liberdade) receberam como prêmio um sêmen da cesta de sêmens ofertada pela 

ABCCH. 

 

2. Éguas Competition 

O expositor de éguas qualificadas como Competition receberão a isenção de 

pagamento de emolumento de três (03) registros solicitados e adicionalmente entre as 

qualificadas será sorteada uma (01) que receberão como premiação uma cobertura, 

nas seguintes condições: 

A ABCCH relacionará uma lista de sêmens comercializados pelas principais Centrais de 

sêmen, e o expositor da égua sorteada poderá escolher entre os garanhões da lista, e 

deverá se submeter às mesmas condições de venda ofertadas no mercado.     

O expositor de todas as éguas Competition classificadas até 2014 participarão do 

sorteio de uma cobertura da cesta de sêmens selecionados pela ABCCH. 

 

Obs.: O sêmen selecionado poderá ser utilizado em qualquer matriz do plantel do 

expositor. 
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3. Égua Grande Campeã 

O expositor da fêmea Grande Campeã da Exposição, receberá como premiação uma 

cobertura nas mesmas condições acima. 

Obs.: O sêmen selecionado poderá ser utilizado em qualquer matriz do plantel do 

expositor. 

 

4. Macho Grande Campeão 

O macho grande campeão receberá como premiação uma cobertura nas mesmas 

condições acima. 

 

 

5. Sorteio de Sêmem entre os Criadores 

 

A ABCCH realizará um jantar para os criadores, ocasião em que será sorteado entre os 

criadores presentes um sêmen da lista de sêmens comercializados pelas principais 

Centrais de sêmen, apresentado nesse jantar. 

 

 

Observação Final: 

 

A) O direito de utilização dos sêmens sorteados é intransferível. 

B) Em todos os sorteios, a presença do criador é compulsória. 

C) O sorteio de sêmens referente às Éguas Competition acontecerá durante jantar 

oferecido pela ABCCH aos criadores. 

D) Em todos os sorteios, apenas farão jus aos prêmios, os sócios adimplentes com a 

tesouraria da ABCCH. 

E) As condições comerciais do sêmen ofertadas seguirão os padrões da central 

detentora do mesmo, isso será informado previamente.  


