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DIVULGAÇÃO
ATA REUNIÃO CDT 09 DE DEZEMBRO DE 2016
1- Estiveram presentes o Diretor Vice Presidente Nelson Grassi Melo Franco; o Presidente
do CDT - Diogo Gonzaga Jayme e os demais membros do CDT: Alessandro Moreira
Procópio, Bárbara Bueno Romagnoli, Carlos Plínio Siqueira, Cristiano Barbosa de
Azevedo, João Caetano Muzzi Filho, Juliano Campos Lanza, Leonardo Resende Lisboa,
Norival Siqueira Neto, Hélio Martins Costa e Rafael Santiago Silveira de Castro e o
membro do MAPA Rubens Soares Leite. Participou de maneira virtual, o Fiscal Federal
Agropecuário Luiz Felipe Ramos Carvalho.
2- Quanto à solicitação da Diretoria Executiva para que os Poeirões sejam realizados sem a
presença obrigatória do Inspetor de Entrada de Pista, que o mesmo seja realizado
apenas a titulo de fomento;
a. O CDT delibera por unanimidade, negar o pedido, mas altera a regra já existente
que passa a vigorar da seguinte forma: Quando o jurado do evento for também
jurado do Quadro Oficial da ABCCC, este deve se responsabilizar pela
conferência da resenha dos animais antes de entrar em pista e pela coleta de
material dos animais que se sagrarem campeões e receberem a premiação de
fomento da ABCCC. Caso o jurado do evento não seja jurado do quadro oficial,
permanece obrigatória a necessidade da presença do Inspetor de Entrada de
Pista.
3- Sobre os apresentadores descerem de seus animais e ficarem andando pela pista
próxima à cerca após o final do julgamento de andamento durante a apuração das notas.
a. O CDT analisa e discute a questão e delibera que: deverá haver uma marcação
no centro de pista onde os apresentadores deverão permanecer montados em
seu animal até o final da inspeção pelos jurados.
4- Quanto à toada de pista durante os concursos de marcha, especialmente no momento
em que o juiz está montando.
a. Este Conselho discute o tema e define que, em exposição acima de 80 animais,
onde há presença do Inspetor de Pista, este deve acompanhar o julgamento e
zelar pela manutenção da toada correta. Caso não esteja sendo cumprida por
algum apresentador, o mesmo deve alertar o jurado para que este tome a
providência cabível;
b. Em exposições abaixo de 80 animais a regra acima não se aplica;
c. Incluir este item como desclassificante no Regulamento de Eventos.
5- Em caso de empate entre os animais que disputam o Grande Campeonato, terá que ser
realizada uma nova prova funcional, somente para os animais empatados;
6- Tratada da atual regra para retorno dos Grandes Marchadores, todos discutem e
delibera-se por unanimidade, pela liberação de todos os Grandes Campeões para retorno
em qualquer categoria. A maioria volta pelo início imediato da aplicação desta regra.
Abstiveram-se da votação pela data de retorno os membros Cristiano Azevedo e Norival
Siqueira.
7- Sobre as solicitações vindas do Conselho Consultivo:
a. Alterar a regra do pampa para que sejam julgadas apenas categorias com mínimo
de 05 animais: negado, permanece a regra já definida;
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b. Criar o ranking de Reprodutor: aprovado. Aprovado também o Ranking de Matriz.
A pontuação dos produtos julgados será convertida e somada ao pai/mãe. Será
separado para animais pampa e animais sólidos. O Início deve ser imediato.
8- Sobre o Grande Campeão Funcional criado na reunião de 01 de abril de 2016, deliberouse:
a. Deverá haver uma prova exta durante as exposições com os 10 Melhores tempos
da exposição entre os animais machos, fêmeas e castrados separados apenas
pelos inscritos na pelagem pampa e os sólidos;
b. Caso haja necessidade de desempate do Grande Campeonato definido no item 5
desta ata, os animais deverão participar junto à estes.
c. O número mínimo e participantes para que haja esta categoria é de 05 e máximo
de 10.
9- O CDT sugere à Diretoria Executiva:
a. Que seja feita a entrega da premiação dos Grandes Campeonatos no ato da
Divulgação dos resultados;
b. Que seja feita uma festa/cerimônia de entrega da premiação do Ranking.

Atenciosamente,

CDT da ABCCCampolina

