16º Remate & 8º Top Baby da

Regulamento de Participação do 8º Top Baby da Coqueiral
Fazenda Coqueiral – Sairé – PE
25 de abril de 2015 - sábado – 09h30min

Com o objetivo de comercialização de bezerras e novilhas jovens da Raça Nelore, serão escolhidas as
TOP TEN (10 MELHORES), para venda no 16º Remate da Coqueiral.
1. Campeonato Bezerra: Bezerras de 08 (oito) meses e 0 (zero) dia a 12 meses (data base
25/04/2015), divididas em 2 categorias;
1.1 – 1ª Categoria Bezerra - Bezerras com idade entre 8 (oito) e 10 (dez) meses (bezerras
nascidas entre 25.06.2014 a 25.08.2014).
1.2 - 2ª Categoria Bezerra - Bezerras com idade entre 10 (dez) meses e 01 (hum) dia e 12 (doze)
meses. Bezerras nascidas entre 25.04.2014 e 24.06.2014.
*Será escolhida a Campeã Bezerra entre as classificadas 1º Prêmio das 2 categorias do
campeonato Bezerra..
* A bezerra 2º (segunda) colocada na categoria da qual sair a campeã retornará à pista para
disputar com as demais o título de Reservada Campeã Bezerra.
2. Campeonato Novilha: Novilhas de 12 (doze) meses e 01 dia até 18 (dezoito) meses (data base
25/04/2015), divididas em 3 categorias;
2.1 – 1ª Categoria Novilha - Novilhas com idade entre 12 (doze) meses e 01 (hum) dia até 14
(quatorze) meses. Novilhas nascidas entre 25.02.2014 e 24.04.2014.
2.2 – 2ª Categoria Novilha - Novilhas com idade entre 14 (quatorze) meses e 01 (hum) dia até 16
(dezesseis) meses. Novilhas nascidas entre 25.12.2013 e 24.02.2014.
3.2 - 3ª Categoria Novilha - Novilhas com idade entre 16 (dezesseis) meses e 01 (hum) dia até 18
(dezoito) meses. Novilhas nascidas entre 25.10.2013 e 26.12.2013.
Obs: Neste campeonato as novilhas prenhes terão confirmação do diagnóstico de gestação através
de exame realizado por ultrasom por profissional habilitado no recinto, não sendo obrigatório estar
gestante.
*Será escolhida a Campeã Novilha entre as classificadas 1º Prêmio das 3 categorias do
campeonato Novilha.
*A Novilha 2º (segunda) colocada na categoria da qual sair a campeã retornará à pista para
disputar com as demais o título de Reservada Campeã Novilha.

3. Serão classificadas as 1º e 2º Prêmio em cada categoria, estando todas as 10 classificadas (04
Bezerras e 06 Novilhas) obrigatoriamente inscritas no 16º Remate da Coqueiral.
4. Receberá o título de “GRANDE CAMPEÃ DO 8º TOP BABY DA COQUEIRAL” a fêmea Nelore
escolhida entre a Campeã Bezerra e a Campeã Novilha.
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5.

Receberá o título de “RESERVADA GRANDE CAMPEÃ DO 8º TOP BABY DA COQUEIRAL” a
fêmea Nelore escolhida entre a Reservada do Campeonato da qual vier a sair a Grande Campeã,
que retornará à pista para disputar com a outra Campeã.

6. Será cobrada inscrição no valor de R$ 200,00 por animal com 50% do total arrecadado revertido em
prêmios nos percentuais de 50% para a Grande Campeã, 30% para a Reservada Grande Campeã
e 10% para cada 1 das 2 restantes do Grande Campeonato.
7. Os demais 50% serão revertidos em troféus e custos de montagem do torneio.
8. As bezerras e novilhas classificadas no torneio ficarão isentas do pagamento da taxa de
inscrição do 16º Remate.
9. As novilhas deverão chegar à Fazenda Coqueiral na véspera do torneio (dia 24/04/2014 - sextafeira) até às 15:00h, acompanhadas dos exames sanitários de praxe (vacina ou exame de
brucelose, vacina contra febre aftosa e exame de tuberculose), além de documentação hábil de
genealogia (Registro).
10. As novilhas serão pesadas às 17 horas do dia 24.04.2014 (sexta feira).
11. Não participarão do 8º Top Baby da Coqueiral fêmeas com defeito desclassificante, bravias,
mal preparadas e as que não atingirem o peso mínimo da tabela de Pesos em vigência do
Ranking Nacional do Nelore 2014-2015.
12. Os casos omissos serão decididos pela organização do evento.

Ricardo Kühni
Fazenda Coqueiral
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