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BH BREEDERS TOUR 2022 

LOCAL A SER VISITADO:  BÉLGICA 

DATA PREVISTA: ABRIL DE 2022 

DIAS DESTINADOS A VISITAS: 10 

PARTIDA: SÃO PAULO – SP 

DESTINO: BRUXELAS – BÉLGICA 

VAGAS LIMITADAS: 08 CRIADORES (SOMENTE ASSOCIADOS DA ABCCH) 

CRIADORES BELGAS A SEREM VISITADOS:    

✓ ZANGERSHEIDE 

✓ STAL DEN BISSCHOP 

✓ QUALITY STUD 

✓ VAN OVERIS STUD 

✓ STAL DE MUZE 

 

A ABCCH EM CONJUNTO COM CRIADORES BELGAS ESTÁ ORGANIZANDO O 1º BH BREEDERS TOUR. 

OBJETIVO 

O objetivo é que criadores do Brasil, visitem os principais haras belgas para que possam ter uma visão mais 

próxima dos caminhos que a criação belga vem tomando, observar analisar e entender os pensamentos sobre 

o mercado mundial do cavalo de esporte, do modelo e cruzamentos que os belgas vêm buscando para seus 

cavalos, assim como os sucessos e insucessos da criação belga. 

Essa é uma oportunidade de interagir com criadores respeitados mundialmente pela produção de cavalos de 

hipismo. 

 

A VIAGEM 

A ABCCH dará aos criadores como prêmio 50% da passagem aérea São Paulo/Bruxelas/Bruxelas/São Paulo.  

A ABCCH fará toda a logística das visitas com os criadores, reserva de passagens aéreas, reservas de hotel, 

reserva de aluguel de veículos e o que mais for necessário para viabilizar as visitas. O criador assumirá as 

despesas de hotel, e rateio do veículo e combustível. 

Também haverá dois acompanhantes representantes da ABCCH, para auxiliar o grupo no que for necessário. 
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AS VAGAS 

A título de incentivar a participação dos criadores na Exposição Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, a 

preferência de vagas terá inicialmente um vínculo com quem participar da exposição durante o XVI Festival 

Nacional do Cavalo BH 2021, na seguinte forma: 

A) 1 (uma) vaga será sorteada entre os criadores que participarem da exposição;  

B) 1 (uma) vaga ao criador do animal que for grande campeão nacional, categoria machos; 

C) 1 (uma) vaga ao criador do animal que for grande campeã nacional, categoria fêmeas; 

D) 1 (uma) vaga ao melhor criador; 

E) 1 (uma) vaga ao melhor expositor; 

F) 1 (uma) vaga ao criador da Égua Competition melhor pontuada;  

G) 1 (uma) vaga ao criador do Garanhão aprovado definitivo, melhor pontuado, na categoria Salto em 

Liberdade; 

H) 1 (uma) vaga ao criador do Garanhão aprovado definitivo, melhor pontuado, na categoria Salto 

Montado. 

 

Importante: 

✓ As vagas não são cumulativas; 

✓ As vagas são intransferíveis; 

✓ As vagas são destinadas ao criador associado da ABCCH e com suas obrigações em dia; 

Está previsto também em um dos finais de semana, assistir um torneio de hipismo, a ser definido quando o 

calendário belga de 2022 for anunciado. 

 

 

Dicas: 

Veja o vídeo de como apresentar seu BH - https://youtu.be/hAlAdfJ8nqU 

Comece a treiná-lo desde já. 
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