
O XIV Leilão de coberturas do Raia Leve!

De 29 de maio a 05 de Junho de 2018

Empenhados em colaborar com a ACPCPSI, proporcionando à entidade importante reforço para dar
prosseguimento  às  ações  previstas  no  seu  estatuto  e  imbuídos  do  mesmo  espírito  voltado  a
revitalizar o turfe no país, renomados criadores doaram a esta Associação coberturas de seus mais
importantes garanhões.

A seguir, a lista dos garanhões até  o momento (ainda estamos recebendo doações) ofertados: -
GLÓRIA  DE  CAMPEÃO,  MELLON  MARTINI,  NEDAWI,  ELMUSTANSER,
BILLION DOLLAR, BOLD START, POKER FACE, HOLD IN GLORY, OUT OF
CONTROL,  QUE  FENÔMENO,  OLIVER  ZIP,  SALTO,     WIRED  BRYAN,
KODIAK KOWBOY,  GOLDIKOVIC,  MOMENTO DE ALEGRIA,  CHRONNOS,
PHONE TRICK, WEST BY EAST. 

O leilão de coberturas do Raia Leve está no ar e este ano está IMPERDÍVEL.

Este ano, seguindo os padrões do mercado, o valor apregoado por cada lance é o valor de cada
parcela, lembrando que o leilão está sendo feito em 10 (dez) parcelas. Além disso, o modelo de
sucesso utilizado nos dois últimos anos e que oferece absoluta e total transparência ao leilão já que
os horários pré-estabelecidos para término dos lances são registrados em planilha enviada no dia
anterior ao leilão ao site Horse Sales, será utilizado para garantir a lisura e transparência de todo o
processo.

Mais uma vez sendo realizado em parceria com o site Horse Sales (link para o leilão) em razão do
sucesso dos anos anteriores, o leilão anual de coberturas do Raia Leve, como já mencionado, não
possui um horário determinado para o encerramento de todos os lotes. Para cada garanhão haverá
um horário diferente de encerramento e esse horário, como sempre acontece, não será divulgado ao
público neste momento.

Até 1 (um) dia antes do dia marcado para terminar o leilão de coberturas do Raia Leve, ou seja, até
o dia 04 de junho de 2018 (receberemos doações de coberturas até esta data), o Raia Leve enviará
ao site de leilões Horse Sales a listagem com todos os garanhões e horários de encerramento para
cada um deles. Seguindo o modelo de sucesso criado pela ACPCPSI, será elaborado um documento
que será publicado no mesmo dia com uma tarja preta nos horários definidos.

Para dar mais transparência ao processo, o Raia Leve divulgará, no dia seguinte ao encerramento do
leilão, ou seja, no dia 6 de junho de 2018, o documento já sem a tarja preta, divulgando, dessa
forma, o horário previamente estabelecido para a licitação de cada garanhão.

Faça seu cadastro no site Horse Sales, pois só é possível enviar lances após o cadastro no site.

A hora é essa, boa sorte, aproveitem!

Veja as regras:



1) os lances deverão ser feitos através do site Horse Sales . Não serão aceitos lances por telefone ou
qualquer outra forma, sendo que os lances recebidos pelo site acima deverão ter sempre o "retorno
de recebimento" por e-mail para serem considerados validados;

2) os lances já estão valendo e vencerá a maior oferta que tiver sido apresentada até o término de
cada lote, o que acontecerá no dia 06 de junho próximo;

3) o valor mínimo de parcela inicial será livre

4) os lances serão apregoados pelo valor de cada parcela, sendo o valor total da cobertura calculado
através de 10 (dez) parcelas;

5) à medida em que os lances forem confirmados serão imediatamente registrados e informados no
Raia Leve;

6) somente serão aceitos lances superiores em R$ 25,00 aos anteriores;

7) os compradores poderão pagar as coberturas em até 10 vezes sem juros, ou à vista, com desconto
de 8%. No caso de pagamento á vista, a primeira parcela vencerá no dia 06/06/2018 e no caso de
parcelamento, a primeira parcela vencerá no dia 06/06/2018 e as demais a cada 30 dias;

7.1) a cobertura cujo valor total for igual ou inferior a R$ 600,00 deve, necessariamente, ser
paga à vista, gozando do desconto mencionado;

8) as coberturas cedidas, serão de uso exclusivo na monta 2018, e a todo risco;

9) O comprador da cobertura deverá se sujeitar às normas de cada haras depositário, tanto no que
diz respeito ao alojamento dos reprodutores, como na condição da égua a ser servida;

10) As coberturas deverão ser utilizadas em éguas Puro-Sangue Inglês de corrida, e para uso em
temporada Sul-Americana; grande abraço.

Jorge Olympio.

Presidente da ACPCPSI.


