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INTRODUÇÃO:
O PORQUÊ DO PRÊMIO EXCELEITE CATEGORIA PISTA:
A - Avaliar o desempenho dos animais concorrentes em no mínimo três diferentes situações e épocas
do ano demonstrando a longevidade e adaptabilidade da raça holandesa.

B - Demonstrar aos criadores de raças leiteiras e aos diversos públicos a excelência dos melhores
animais do criatório sul riograndense.

C - Incentivar os criadores a participarem de exposições, que continuam sendo importantes
momentos de comparação, aprendizado, estreitamento de relacionamentos e intercâmbio de
experiência entre os criadores de bovinos.

D - Incentivar os expositores da região metropolitana a exporem em pelo menos uma exposição do
interior do Estado, e os expositores do interior a participarem da Expointer e Expoleite, no Parque
de Esteio.

E-

Oportunizar a possibilidade de divulgar as conquistas fenotípicas alcançadas no Estado do Rio
Grande do Sul.

ITEM I
DAS REGRAS PARA PARTICIPAR DO EXCELEITE CATEGORIA PISTA:
1 - O CIRCUITO EXCELEITE – Categoria Pista é iniciativa da Associação dos Criadores de Gado
Holandês do Rio Grande do Sul, como reconhecimento à fêmea da raça que somar maior número
de pontos em três exposições: sendo a Expoleite 2019, a Expointer 2019 e uma terceira exposição
ranqueada do Estado, cujo julgamento ocorra após o término da Expointer 2018 e o início da
Expointer 2019.
Parágrafo Único: As Exposições participantes do CIRCUITO EXCELEITE deverão ser abertas a todos
expositores sem restrições de região ou pertencimento a determinada Entidade.

2 - As Comissões Organizadoras de exposições que desejem que sua Exposição, seja válida para o
Prêmio ¨EXCELEITE – Categoria Pista¨ deverão comunicar seu intento à Gadolando e além de
submeter-se ao Regulamento de Exposições Oficiais, deverão ter na Comissão de Admissão,
membro indicado pela diretoria da Gadolando e/ou CDT para averiguação dos procedimentos,
assim como divulgar a todos os interessados.

3 - A não participação do animal em qualquer das três exposições mencionadas no artigo 1, do item I
desqualifica o animal, independente do número de pontos.

4 - A participação do animal vencedor, através de diferentes expositores, não prejudica a
participação, sendo entregue o prêmio ao expositor proprietário do animal por ocasião da terceira
exposição válida.

5 - A participação é privativa a fêmeas da raça holandesa, com registro nacional.
6 - O Expositor participante do EXCELEITE PISTA deverá ter no mínimo 50% (cinquenta por cento) das
fêmeas da Raça Holandesa registradas no herd-book da ABCBRH. A verificação deste percentual
levará em consideração a população total de fêmeas da Raça Holandesa da unidade produtiva no
final do mês de maio de 2019. O não atingimento deste parâmetro mínimo desqualifica o
expositor. Unidade Produtiva considerar-se-á para este fim o total de animais da Raça Holandesa
ordenhados na propriedade, independente da alegada propriedade dos mesmos ser do expositor,
parente, agregado, vizinho, sócio ou qualquer relação entre os mesmos.

ITEM II
DA CONTAGEM DOS PONTOS:
7 - O Circuito EXCELEITE PISTA levará em consideração todos os pontos auferidos pelo animal nas
exposições referidas no artigo 1 do item I, incluindo pontos pela colocação na categoria, pontos de
úbere, mérito leiteiro, conjuntos, campeonatos, em suma todos os pontos previstos na pontuação
oficial da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, para o ano em que
ocorrer a Exposição.

8 - Aos pontos específicos do animal será acrescido um índice sinalizador do grau de dificuldade da
competição relativo ao número de vacas concorrentes na pista de julgamento, da seguinte forma:
somando-se o total de pontos do animal com duas décimas parte do número de vacas em pista,
por exemplo: uma vaca que foi campeã de categoria (200 pts), 1º melhor úbere da categoria (12
pts), 1º melhor conjunto família (15 pts), reservada de grande campeã (50 pts) e 1ª melhor vaca
nacional (20 pts) em uma exposição com 27 vacas em pista terá um total de 297 pontos + 5,4 =
302,4 pontos.

ITEM III
DO PRÊMIO:
9 - A Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul entregará aos proprietários dos
animais vencedores troféus nas categorias ouro, prata e bronze, respectivamente para 1ª, 2ª e 3ª
colocadas e respectivos prêmios.

ITEM IV
DAS EXPOSIÇÕES:
10 - As exposições organizadas pela Gadolando, no Parque de Esteio, obrigatoriamente terão de ser
oficiais e homologadas.

11 - No caso da não realização da Expoleite 2019 e/ou da Expointer 2019, a(s) pontuação(ões) destas
exposições poderá(ão) ser substituída(s) por outras exposições homologadas do Estado, julgadas
no período entre 1º. de setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019, mantendo-se a exigência de
participação em três exposições.
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ITEM V
DOS CASOS OMISSOS:
12 - Os participantes que discordarem de pontuações ou decisões referentes aos Circuito
Exceleite Pista terão três (03) dias de prazo, a partir da divulgação dos resultados,
para protocolarem seu requerimento por escrito dirigido a Diretoria da Associação
dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul.
13 - Os casos omissos ou duvidosos, deste regulamento, serão resolvidos pela Diretoria da Associação
de Criadores de Gado Holandes do Rio Grande do Sul, assessorada pelo Conselho Deliberativo
Técnico.
Porto Alegre, setembro de 2018
GADOLANDO
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