LEILÃO BH DO FUTURO 2021 – REGULAMENTO alterado em 22/07
Data: XVI Festival Nacional do Cavalo BH de 04 a 14 de novembro 2021.
Local: Clube Hípico de Santo Amaro
Organização: Sr. Djalma – Canal do Leilão/ site www.canaldoleilão.com.br
Leiloeiro: Nilson Genovesi

Categorias:
➢
➢
➢
➢

Éguas de cria - prenha com mais de 60 dias de gestação da data do leilão
Potros 0 a 18 meses
Potros 19 a 48 meses
acima de 04 anos hípicos

Programação prevista:
•
•
•
•
•
•
•

Abertura das inscrições: 21 de junho
Encerramento das inscrições: 15 de julho – PRORROGADAS ATÉ 30 DE JULHO
Reunião do CDT para seleção dos cavalos inscritos: 20 de julho - À DEFINIR
Comunicação aos proprietários dos cavalos selecionados: até 2 dias úteis após a aprovação
Visita técnica: até 14 de agosto
Filmagem e fotos: setembro
Início da divulgação nas mídias sociais: 10 de outubro

Inscrições para a seleção:
Enviar para o e-mail faleconosco@brasileirodehipismo.com.br :
1. REGISTRO DO PRODUTO NO SBBCH (necessário ser BH)
2. ALTURA DO PRODUTO

3. TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE VISTADO E ASSINADO
✓

Não serão consideradas recebidas, as inscrições sem o termo de responsabilidade assinado;
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4. FOTOS DO PRODUTO de corpo inteiro:
✓ De frente
✓ De trás
✓ Lado direito
✓ Lado esquerdo
5. RADIOGRAFIAS – a partir de 18 meses
✓ Serão aceitas com até 90 dias da data do encerramento das inscrições, ou seja, feitas a partir de 15 de
abril de 2021.
✓ Ou com dupla finalidade (para inscrição e leilão) que sejam a partir de 01 de julho de 2021.
✓ Éguas de cria – não precisa apresentar radiografias para a inscrição.
✓ As radiografias serão avaliadas pela equipe de 3 profissionais da ABCCH (a definir).
✓ Data limite para entrega: ATÉ 7 DIAS APÓS O COMUNICADO DA PRÉ APROVAÇÃO DADA PELO CDT. A
APROVAÇÃO DEFINITIVA, SE DARÁ, APÓS A ENTREGA E ANÁLISE DA RADIOGRAFIA PELA EQUIPE DE
VETERINÁRIOS DA ABCCH.
✓ Posições
1.Membros Anteriores:
1.1 Casco: AP 45°/ LM / SKYLINE
1.2 Boleto: DLPMO/ DMPLO
2. Membros Posteriores:
2.1 Boleto: DLPMO / DMPLO
2.2 Tarsos: DLPMO / DMPLO
2.3 Rótula: LM
✓ É responsabilidade do vendedor a veracidade da radiografia apresentada.
6. VÍDEOS:
✓

Éguas de cria - ao passo (indo e voltando) e trote (indo, voltando, à direita e esquerda);

✓ Potros de 0 a 18 meses – ao passo (indo e voltando), trote (indo, voltando, à direita e esquerda) e galope
(à direita e esquerda)
✓ Potros de 19 a 24 meses – ao passo (indo e voltando), trote (indo, voltando, à direita e esquerda) e
saltando X com três (3) passagens;
✓ Potros de 25 meses até 48 meses - ao passo (indo e voltando), trote (indo, voltando, à direita e esquerda)
e saltando mínimo de 1,10m com três (3) passagens, sendo 1 vertical e 2 oxers.
✓ Acima de 48 meses - ao passo (indo e voltando), trote (indo, voltando, à direita e esquerda), saltando 1
percurso (de acordo com sua categoria);
a) Todos os cavalos montados deverão enviar 1 vídeo de seus animais trabalhando ao passo, trote e galope.
b) Animais que ainda não estiverem empistados/prontos deverão fazer 1 linha de 03 obstáculos com 5 lances
entre elas, sendo 1 vertical e 2 paralelas de 1m a 1,10m e vídeo saltando em liberdade.
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c) Animais acima de 60 meses obrigatório ser saltando montado.
A seleção dos produtos será analisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT).
Importante: LEMBRAMOS QUE A SELEÇÃO DOS PRODUTOS SERÁ ATRAVÉS DOS VÍDEOS E FOTOS ENVIADOS, ATENTEMSE QUE DEVEM SER DE BOA QUALIDADE (NÍTIDAS) PARA MELHOR AVALIAÇÃO E COM ISSO NINGUÉM SEJA
PREJUDICADO DEVIDO A MÁ QUALIDADE DE FILMAGEM OU FOTOS.
Veja vídeo modelo e em caso de dúvidas entrar em contato com a ABCCH no caso do vídeo de 1 percurso (pista),
poderá ser vídeo de prova.
https://youtu.be/m1rmY3rtivQ

Enviar a sua inscrição para o e-mail faleconosco@brasileirodehipismo.com.br até 30 de julho às 18:00,
juntamente com todas as informações e material descrito acima, devidamente identificado com o Termo
de Ciência e Responsabilidade assinado, em caso de falta de algum dos itens solicitados a inscrição será
considerada incompleta e desconsiderada.

SEU PRODUTO FOI SELECIONADO PARA O LEILÃO:
Valor da inscrição:
✓ Sócio R$ 2.500,00
✓ Não Sócio R$ 3.500,00
Forma de pagamento 2 parcelas, sendo:
1ª parcela 15/08/2021
2ª parcela 15/09/2021
O Registro do animal
✓

deverá estar regular, impreterivelmente, até 30 de agosto de 2021.

Éguas prenhas
✓ é responsabilidade do vendedor a veracidade do produto apresentado.
✓ estar prenha com pelo menos 60 dias da data do leilão
✓ enviar laudo veterinário da prenhez
Seguro ou Garantia do produto:
✓ À critério do Vendedor
Comissão:
✓ 8% vendedor
✓ 8% comprador
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•

Para produtos da categoria cavalos empistados (acima de 4 anos hípicos):
✓
6% vendedor
✓
8% comprador

Os animais terão o valor da inscrição abatido da comissão, conforme abaixo:
• 0 A 18 meses - vendidos acima de R$100.000,00;
• 19 a 48 meses – vendidos acima de R$ 130.000,00;
• Acima de 04 anos hípicos – vendidos acima de R$300.000,00

Associado ABCCH:
✓ verifique se há alguma pendência financeira com a instituição, estando inadimplente será cobrado valor de
não sócio.
Multa:
•
•

Cancelamento / Desistência/ Negociação ou Venda antecipada:
Até 3 dias após a seleção do produto, o vendedor poderá desistir sem custo.

Implicações:
I.

De 15/08 a 31/08, multa de R$ 3.000,00

II.

De 01/09 a 30/09, multa de R$ 5.000,00

III.

De 01/10 a 31/10, multa de R$6.500,00

IV.

De 01/11 até o dia do leilão, multa de 15% sobre a média do leilão a que pertence o produto.

V.

Em caso de motivos veterinários, para análise de isenção de multa:
a) a análise e parecer será dado pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT);
b) deverá ser comunicado através do e-mail faleconosco@brasileirodehipismo.com.br,
c) anexar ao e-mail laudo veterinário, fotos e vídeos para justificar
d) a ABCCH poderá enviar um veterinário para constatação/avaliação.
Obs.: Não terá devolução de inscrição.

Visita técnica:
O objetivo é a análise morfológica e funcional do animal como um todo (conformação geral, altura, aprumos,
movimentação etc.), e não para avaliar a saúde do animal.
✓ Será realizada pelo veterinário Henrique Fonseca contratado pela ABCCH;
✓ Terá seu término em 14/08, todos os animais participantes deverão ser vistoriados impreterivelmente até
essa data.
✓ A ABCCH não se responsabiliza por quaisquer problemas relacionados à saúde do animal, seja de ordem
clínica, radiológica ou laboratorial e que possam causar o impedimento ou devolução da venda, desde que
não tenha sido informado por escrito à ABCCH.
✓ A 2ª (segunda) VISTORIA TÉCNICA, se dará, na chegada do animal ao Clube Hípico de Santo Amaro, e se for
detectado algum impedimento para a participação do produto no Leilão, a taxa de inscrição não será
devolvida.
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Fotografias e Filmagens
✓ As despesas relacionadas com combustível, pedágio e alimentação dos profissionais, será cobrada por
quilometragem sendo o ponto de partida e chegada o endereço da ABCCH ao endereço indicado pelo
Vendedor, a cobrança será posteriormente enviada pela ABCCH ao Vendedor
Radiografias para o leilão (animais selecionados)
✓
✓
✓
✓
•

válidas a partir de 01 de julho de 2021
Idade - A partir de 18 meses – inclusive éguas de cria
Data limite para entrega: 25 de agosto
É responsabilidade do vendedor a veracidade da radiografia apresentada.
Enviar por e-mail, em formato digital, nas posições pedidas para a inscrição.

DIA DO LEILÃO:
Níveis de defesas, quando não haverá cobrança de comissão:
✓
✓
✓
✓
✓

Para potros até 18 meses e éguas de cria: R$40.000,00
Animais de 19 meses a 36 meses: R$50.000,00
Animais de 37 meses a 48 meses: R$ 70.000,00
Animais de 49 meses a 60 meses: R$ 100.000,00
*Acima de 60 meses: R$ 140.000,00

Nas categorias, exceto animais acima de 60 meses, a defesa em valor superior à tabela, irá gerar comissão de 8% (oito
por cento) sobre a diferença entre o preço mínimo (defesa) e o valor defendido.
*Comissão de 6% (seis por cento) do valor da diferença acima de R$ 140.000,00 (para animais acima de 60 meses),
sobre a diferença entre o preço mínimo (defesa) e o valor defendido.
Se ao bater o martelo:
✓ Houver desistência por uma das partes após a confirmação da venda/compra, não haverá isenção da comissão
e os valores de defesa não serão levados em consideração, cabendo as partes (Vendedor e Comprador) o
pagamento da comissão;
✓ For identificada qualquer irregularidade justificável para desfazer a compra do lote arrematado, não haverá
isenção da comissão e caberá as partes (Vendedor e Comprador) decidirem sobre o pagamento da comissão;
se não houver acordo, o Vendedor será o responsável pelo pagamento das comissões.
✓ O valor do animal vendido é a batida do martelo, não serão considerados valores negociados
antecipadamente.
Condição para compradores do Brasil:
✓ Animais até 48 meses ou acima, mas que não estão empistados (prontos) serão vendidos em 30 parcelas,
sendo 3 (três) à vista, mais 3 (três) em 30 dias da data do leilão e mais 24 mensais iguais e sucessivas sem
acréscimo (3+3+24).
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✓ Condição especial: Quem fizer lances antecipados online pelo site, antes do pregão, ganha o direito de pagar
em 30 parcelas iguais sem juros, (essa condição só é válida para o animal que tenha recebido o lance
antecipado online do comprador ou seja antes da data do leilão).
a) O lance será feito pelo valor da parcela mensal que, multiplicado por 30, dará o preço total do animal.
✓ Animais acima de 48 meses que estão empistados (prontos) serão vendidos em 10 parcelas iguais e sucessivas.
✓ Para pagamentos à vista, os vendedores concederão um desconto de 6% (seis por cento) sobre o valor da
batida do martelo.
Ordem de entrada:
Será baseada através do site www.canaldoleilão, e se dará pelo valor do lance atual multiplicado pelo número de
visualizações, dentro da categoria do leilão que o produto irá participar.
✓
Valor do lance (parcela) x Número de visualizações;
✓
Iniciando pelo 4º (quarto) colocado, na sequência 3º, 2º, 1º, ou seja o 1º (primeiro) colocado será o 4º
(quarto) a ser apresentado. E do quinto em diante seguirá na ordem crescente sequencial.
Serão consideradas as visualizações no Youtube.
Publicidade: A ABCCH usará como destaque em sua campanha publicitaria, o animal vendido pelo melhor lance no
leilão do ano anterior de todas as categorias.

RECOMENDAÇÕES:
✓ Cuidado com a seleção de seu animal (pedigree, conformação, altura e qualidade);
✓ Início do preparo do animal a partir da inscrição;
✓ Treinar o cavalo andar puxado.
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