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Associação dos Criadores de Gado Holandês do  

Rio Grande do Sul 
 



 

 

 
INTRODUÇÃO: 

O PORQUÊ DO SUPREMA EXCELEITE: 
 

A -  Contribuir na identificação de animais superiores que aliem excelência fenotípica que redunda em 

maior longevidade e expressiva produção de leite, proporcionando exemplares com imensa 

capacidade de produção vitalícia, através do desempenho dos animais concorrentes em no mínimo 

três diferentes locais, 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 da Raça Holandesa do criatório sul rio-grandense.  
 

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 e de produção alcançadas no 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

ITEM I 

DAS REGRAS PARA PARTICIPAR DO SUPREMA EXCELEITE: 
 

1 - O Prêmio ¨SUPREMA EXCELEITE 2015-2016 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 2016, a Expointer 2016 e uma terceira exposição 

ranqueada do Estado, cujo julgamento ocorra após o término da Expointer 2015 e o início da 

Expointer 2016, em relação a exposição do interior utiliza-se o melhor resultado que o animal 

obtiver, não sendo obrigatoriamente a mesma exposição para as categorias pista e produção. 
 

2 - 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. 
 

3 - 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. 

 

4 - A participação é privativa a fêmeas da raça holandesa, com registro nacional.  

 

5 - O lançamento do prêmio e divulgação do presente regulamento far-se-á pela diretoria da 

Gadolando. 

 

6 - A somatória dos pontos e entrega do prêmio ocorrerá na  Expointer 2016. 
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ITEM II 

DA CONTAGEM DOS PONTOS: 
 

7 - O Prêmio ¨SUPREMA EXCELEITE¨ considera os resultados dos concursos ¨EXCELEITE PISTA¨ 

e ¨EXCELEITE PRODUÇÃO¨ de Exposições Oficiais credenciadas no Concurso Exceleite, 

mantendo os pontos dos resultados do ¨EXCELEITE PISTA¨ que serão somados aos resultados do 

¨EXCELEITE PRODUÇÃO¨.. 
 

8 - As pontuações alcançadas no concurso ¨EXCELEITE PISTA¨ serão mantidas conforme 

Regulamento específico deste concurso. 

9 - As produções alcançadas no concurso ¨EXCELEITE PRODUÇÃO¨ serão convertidas em pontos 

conforme tabela a seguir. 

Produção Litros Pontos 
Acima de 80,01 1 pontos p/L. completo 

79,01 a 80,00 300 

78,01 a 79,00 299 

77,01 a 78,00 297 

76,01 a 77,00 295 

75,01 a 76,00 293 

74,01 a 75,00 291 

73,01 a 74,00 289 

72,01 a 73,00 286 

71,01 a 72,00 283 

70,01 a 71,00 280 

69,01 a 70,00 275 

68,01 a 69,00 270 

67,01 a 68,00 265 

66,01 a 67,00 260 

65,01 a 66,00 250 

64,01 a 65,00 240 

63,01 a 64,00 230 

62,01 a 63,00 220 

61,01 a 62,00 210 

60,01 a 61,00 200 

59,01 a 60,00 190 

58,01 a 59,00 180 

57,01 a 58,00 170 

56,01 a 57,00 160 

55,01 a 56,00 150 

54,01 a 55,00 140 

53,01 a 54,00 130 

52,01 a 53,00 120 

51,01 a 52,00 115 

50,01 a 51,00 110 

49,01 a 50,00 105 

48,01 a 49,00 100 

47,01 a 48,00 95 

46,01 a 47,00 90 

45,01 a 46,00 85 

44,01 a 45,00 80 

43,01 a 44,00 75 

42,01 a 43,00 70 

41,01 a 42,00 60 

40,01 a 41,00 50 

35,01 a 40,00 35 

30,01 a 35,00 15 

Até 30,00 0 
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ITEM III 

DO PRÊMIO: 
 

10 - A Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul entregará ao proprietário do 

animal vencedor  um Troféu  para as categorias ouro, prata e bronze além de premiação definida 

pelos patrocinadores. 
 

11 - Independente do Concurso SUPREMA EXCELEITE continuarão a realizar-se os Concursos 

EXCELEITE PISTA e EXCELEITE PRODUÇÃO com seus regulamentos próprios. 

 

ITEM IV 

DAS EXPOSIÇÕES: 
 

12 - As exposições organizadas pela Gadolando, no Parque de Esteio, obrigatoriamente terão de ser 

oficiais e homologadas. 

13 - As exposições realizadas no interior do Estado, que pontuarão para este Prêmio, obrigatoriamente 

terão de ser oficiais e homologadas. 

14 - No caso da não realização da Expoleite 2016 e/ou da Expointer 2016, 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 2015 e 31 de agosto de 2016, mantendo-se a exigência de 

participação em três exposições. 

 

ITEM V 

DOS CASOS OMISSOS: 
 

15 - Os casos omissos ou duvidosos, deste regulamento, serão resolvidos pela Diretoria da Associação 

de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa do Rio Grande do Sul, assessorada pelo Conselho 

Deliberativo Técnico. 

 

Porto Alegre, setembro de 2015 

GADOLANDO 

 


