
 

2ª EXPOSIÇÃO VIRTUAL NACIONAL SIMENTAL CORTE E SIMBRASIL – 

2022 

DATA BASE DA EXPOSIÇÃO 10/11/2022 
 

CAMPEONATOS 

FÊMEAS  

1. CAMPEONATO BEZERRA MENOR: De 06 a 09 meses; 

2. CAMPEONATO BEZERRA: De + de 09 a 12 meses; 

3. CAMPEONATO NOVILHA MENOR: De + de 12 a 18 meses; 

4. CAMPEONATO NOVILHA: De + de 18 a 30 meses (com atestado de prenhes positiva); 

5.  CAMPEONATO VACA PRECOCE: Até 30 meses (Apresentação da CDN ou Certificado de Registro do 

Produto, bem como, deverá estar presente o produto ao pé, de parto próprio); 

6. CAMPEONATO VACA JOVEM PARIDA: De + de 30 a 48 meses (com produto ao pé); 

7. CAMPEONATO VACA JOVEM PRENHE: De + de 30 a 48 meses (1 parto próprio, com prenhes 

positiva); 

8. CAMPEONATO VACA PARIDA: De + de 48 a 60 meses (mínimo de 2 partos próprios, bem como 

deverá estar com o produto ao pé de parto próprio); 

9. CAMPEONATO VACA PRENHE: De + de 48 a 60 meses (mínimo de 2 partos próprios); 

10. CAMPEONATO VACA ADULTA PARIDA: De + de 60 meses (mínimo de 3 partos próprios; com cria 

ao pé); 

11. CAMPEONATO VACA ADULTA PRENHE: De + de 60 meses (mínimo de 3 partos próprios; com 

prenhes positiva); 

12. CAMPEONATO VACA LONGEVA: Acima de 120 meses (PRENHE OU PARIDA) - (Apresentação da 

CDC no caso de prenhe, ou, deverá estar presente o produto ao pé, de parto próprio, mínimo 6 

partos). 

OBS.: Será considerada em lactação a fêmea com parto ocorrido em prazo igual ou inferior a 240 

dias. A confirmação de prenhez se dará através de atestado emitido por médico veterinário. 

MACHOS 

13. CAMPEONATO BEZERRO MENOR: De + de 06 a 09 meses; 

14. CAMPEONATO BEZERRO: De + de 09 a 12 meses; 

15. CAMPEONATO JUNIOR MENOR: De + de 12 a 18 meses; 

16. CAMPEONATO JUNIOR: De + de 18 a 24 meses; 

OBS: Neste campeonato será exigido EXAME ANDROLÓGICO POSITIVO. 

17. CAMPEONATO TOURO JOVEM: De + de 24 a 30 meses; 
OBS: Neste campeonato será exigido EXAME ANDROLÓGICO POSITIVO. 

18. CAMPEONATO TOURO: De + de 30 meses a 48 meses; 
OBS: Neste campeonato será exigido EXAME ANDROLÓGICO POSITIVO 

19. CAMPEONTATO TOURO ADULTO: De + de 48 a 60 meses; 
OBS: Neste campeonato será exigido EXAME ANDROLÓGICO POSITIVO. 

20. CAMPEONATO TOURO SÊNIOR: + de 60 meses. 



 

OBS: Neste campeonato será exigido EXAME ANDROLÓGICO POSITIVO. 
 

21. CAMPEONATO TIPO FRIGORÍFICO: Será escolhido pelo juiz oficial nos animais inscritos no 
Campeonato Júnior Menor e Júnior.  
 

PROGÊNIES 

22. CAMPEONATO PROGÊNIE DE PAI  

Composta por, no mínimo, 4 (quatro) filhos do mesmo touro, independente de idade, que não sejam 

gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de mães diferentes (4 mães diferentes), 

com apresentação de no mínimo um animal de sexo diferente, desde que tenham sido julgados. Os 

animais, para formarem os conjuntos, não necessitam ser do mesmo criador e expositor. A pontuação 

será dividida, proporcionalmente, por animal e somada ao expositor e ao criador dele.  

23. CAMPEONATO PROGÊNIE DE MÃE   

Composta por, no mínimo, 2 (dois) filhos da mesma vaca, independente de sexo ou idade, que não 

sejam gêmeos, podem ser de Transferência de Embriões (TE), mas de pais diferentes (2 pais 

diferentes), desde que tenham sido julgados. Os animais, para formarem os conjuntos, não necessitam 

ser do mesmo criador e expositor. A pontuação será dividida, proporcionalmente, por animal e somada 

ao expositor e ao criador dele. 

 

GRANDES CAMPEONATOS 
 

24. GRANDE CAMPEONATO FÊMEA (Não incluirá Campeã Vaca Longeva); 
25. GRANDE CAMPEONATO MACHO (Não incluirá Campeão Touro Sênior e Campeão Tipo Frigorífico). 

 

DOS VÍDEOS PARA AVALIAÇÃO GLOBAL 

O prazo limite para a entrega dos vídeos para julgamento é 04/11/2022, após esta data a organização 

fica proibida de receber vídeos e inscrições de novos animais. 

Os vídeos devem ser atualizados e não terem sido utilizados em outros eventos (leilões, outras 

exposições), pois não serão aceitos, e devem seguir as regras: 

1. DOS ÂNGULOS E CENAS DE FILMAGEM: 

Cena do animal andando lateral direita; 
Cena do animal andando lateral esquerda; 
Cena do animal parado, filmando o mesmo em todos os ângulos.  
Nos campeonatos do Simental Leite e Simlandês, imagens do úbere se estiver em lactação. 

 
DEMAIS EXIGÊNCIAS DOS VÍDEOS: 

 
O Vídeo deverá ter a duração mínima de 1 minuto, na resolução FULL HD (1920x1080p); 
O envio deverá ser através das plataformas Google Drive ou WeTransfer; 
Gravação com a melhor qualidade possível; 



 

Quando gravado com Celular, obrigatoriamente deverão ser gravadas com o aparelho na 
horizontal, estabilizando o máximo possível a imagem evitando imagens tremidas; 
Gravar com os animais em posição favorável a luz solar, evitando filmar contra a luz. 

 
OBS: Vídeos fora dos padrões e animais mal apresentados (claudicando, presença de 
ectoparasitas, escore baixo de condição corporal ou a critério do Jurado Oficial não serão aceitas 
as inscrições). 

 

 DA AVALIAÇÃO VIRTUAL 

A avaliação será feita por diferentes classes de jurados, descritas abaixo: 

JURADO OFICIAL: O jurado oficial será escolhido dentro do quadro de jurados da ABCRSS, através da 
soma de votos dos expositores.  
JURADO EXPOSITOR: Expositores da raça ou seu representante; 
JURADO TÉCNICO: Demais técnicos aptos pelo colegiado de jurados da ABCRSS. 
JURADO ASSOCIADO: Associados da ABCRSS não expositores. 
JURADO CONVIDADO: Qualquer pessoa convidada pela comissão organizadora ou inscrito no site do 
evento. 

 

DA PONTUAÇÃO 
A pontuação de cada categoria será a seguinte: 

 
1. Primeiro Lugar: 10 pontos; 
2. Segundo Lugar: 8 pontos; 
3. Terceiro Lugar: 6 pontos; 
4. Quarto Lugar: 5 pontos; 
5. Quinto Lugar: 4 pontos; 
6. Sexto Lugar: 3 pontos; 
7. Sétimo Lugar: 2 pontos; 
8. Oitavo Lugar: 1 ponto; 
9. Grande Campeã(o): 50 pontos; 
10. Reservado Grande Campeã(o): 30 pontos. 

 
    OBS: Sendo o Grande Campeonato, julgado apenas pelo Jurado Oficial da Exposição. 

As pontuações sofrerão um fator de correção (FC) segundo a categoria do jurado: 

JURADO OFICIAL: 50 
JURADO EXPOSITOR: 3 
JURADO TÉCNICO: 10 
JURADO ASSOCIADO: 2 
JURADO CONVIDADO: 1  

 
A classificação de cada jurado conferirá ao animal uma pontuação (conforme item acima) que deverá 

ser multiplicada pelo seu FC. A soma das pontuações (já multiplicadas pelo FC) gerará uma classificação 

final de cada campeonato. 

Em caso de empate na pontuação final, valerá a classificação do jurado oficial (entre os animais 

empatados). 



 

A Avaliação Global, não terá um número limite de julgamentos (jurados), porém é necessária a inscrição 

antecipada de cada jurado que tiver interesse em participar das avaliações, para que seja validada a sua 

inscrição. 

DA PLANILHA DE JULGAMENTO VIRTUAL 

Na planilha de julgamento constará o máximo de informações para auxiliar os jurados a selecionar os 

melhores animais. Informações a exemplo, mas não só: Pedigree, Idade, DEP’s, números de partos, 

lactação oficial, número de filhos (incluindo os obtidos por FIV e TE). 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Os jurados deverão ordenar os animais de 1º (primeiro) a 8º (oitavo) lugar, levando em conta todas as 

informações que dispõe para selecionar aqueles que, de acordo com seu conhecimento técnico, sejam 

os melhores animais.   

DAS INSCRIÇÕES 

a. Data das inscrições: 21/09 a 04/11/2022. 

b. As inscrições deverão ser enviadas através de planilha própria para o e-mail da ABCRSS 

simental@simentasimbrasil.org.br  

Valores para inscrição de animais: 

Inscrições com pagamentos até 28/10/2022: R$ 80,00 por animal; 
Inscrições com Pagamento de 29/10/2022 a 04/11/2022 (limite): R$ 120,00 por animal; 
Após a data de 04/11/2022 as inscrições e os pagamentos não serão mais aceitos. 

 
Regulamento oficial disponível no site da ABCRSS. 
DATA BASE PARA JULGAMENTO: 10/11/2022 

 

PAGAMENTOS DAS INSCRIÇÕES 
 

Os pagamentos das inscrições devem seguir as regras de valores acima, e serem efetuadas na conta da 
ABCRSS descrita abaixo: 

 
FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL 
CNPJ: 27.190.404/0001-41 
BANCO SICOOB 
Nº DO BANCO: 756 
AGÊNCIA: 3260 
CONTA CORRENTE: 34087-1 
PIX: 27190404000141 
 

OBS: Todos os participantes devem comunicar a ABCRSS sobre o pagamento e enviar um comprovante    
da transação para que ele seja localizado pela equipe. 

 
 
 
 

mailto:simental@simentasimbrasil.org.br


 

ESCOLHA DO JURADO 
 

No ato da inscrição (planilha de inscrição de animas), o expositor deverá selecionar a sua escolha, a 
indicação de um jurado, da relação disposta na planilha (jurados aptos na ABCRSS), para que seja o 
jurado oficial da exposição. 

 
 


