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REGULAMENTO 
 

XII CAMPEONATO CORDEIRO PAULISTA - ASPACO 2013 
 
 

O XII Campeonato Cordeiro Paulista – ASPACO 2013 será feito em duas etapas, sendo a primeira, 
um campeonato de ganho de peso, e a segunda, um concurso de carcaças. Sairá como Grande-Campeão, o 
lote (trio) que obter o maior número de pontos nas duas etapas.  
 
I - ETAPA DE GANHO DE PESO DE CORDEIROS 
 
1- A Etapa de Ganho de Peso de Cordeiros será realizado com cordeiros machos nascidos a partir de 01 de 

julho de 2013. Cada criador deverá inscrever seu lote com 04 (quatro) animais de mesmo tipo racial, com 
peso vivo máximo de 25 kg.  

2- Os cordeiros serão desmamados e entregues no local do confinamento, na Central de Ovinos nas 
dependências do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, entre 
os dias 11 e 12 de setembro de 2013, onde serão vermifugados e vacinados contra clostridioses. 

3- A pesagem inicial será no dia 20 de setembro e a pesagem final se dará em data a ser confirmada, sempre 
às 9:00 horas. Durante este período, serão realizadas 2 (duas) pesagens nos animais. 

4- Todos os animais ficarão confinados em um único local, com alimentação à vontade nos comedouros. 
5- Os lotes serão classificados nesta etapa pelo ganho de peso médio diário dos três cordeiros com melhor 

desempenho do lote, ou seja, será excluído o valor do cordeiro com desempenho inferior. 
 
 
II - ETAPA DE AVALIAÇÃO DE CARCAÇAS 
 
1- A Etapa de Avaliação de Carcaças será realizada com todas as carcaças provenientes da Etapa de Ganho 

de Peso. 
2- Os cordeiros serão abatidos após a pesagem final com data a ser confirmada conforme disponibilidade 

de abate. 
3- Para a avaliação das carcaças, serão utilizados os seguintes parâmetros: rendimento da carcaça quente, 

conformação da carcaça e classe de camada de gordura (conforme modelo europeu), espessura de 
gordura e uniformidade do lote. As avaliações serão executadas por um ou mais jurados nomeados pela 
ASPACO. 

4- O abate dos cordeiros e a avaliação das carcaças serão realizados em um frigorífico do Estado de São 
Paulo a ser definido. 

5- Os lotes serão classificados nesta etapa pela pontuação média obtida das três carcaças com as maiores 
pontuações nos parâmetros mensurados, ou seja, será excluída a pontuação da carcaça que obtiver os 
menores valores nos parâmetros mensurados. 

 
III - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1- A premiação será distribuída da seguinte forma: 

 
• GRANDE CAMPEÃO – lote que obtiver a maior pontuação nas duas etapas 

• RESERVADO GRANDE CAMPEÃO – lote que obtiver a segunda maior pontuação nas duas etapas 

• 3o MELHOR LOTE - lote que obtiver a terceira maior pontuação nas duas etapas 
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• 1o Prêmio Etapa Ganho de Peso – lote que obtiver o maior ganho de peso médio diário dos três 
cordeiros com melhor desempenho do lote 

• 1o Premio Etapa Avaliação de Carcaças - lote que apresentar as três carcaças com as maiores 
pontuações nos parâmetros mensurados 
 

2- Os criadores nada pagarão por vacinas, medicamentos, sal mineral e alimentação (ração) desde a data de 
chegada no local do confinamento até o término do Campeonato. 
 

3- Os criadores participantes serão remunerados pelo peso vivo de seus cordeiros na data de entrega no local 

da prova, ao preço de mercado apresentado pelo Indicador de Preços do Cordeiro Paulista, com bônus de 

10% para os sócios da ASPACO e para criadores de outros estados, tal remuneração será feita com até 10 

dias. 

 
4- Da receita liquida obtida no Campeonato Cordeiro Paulista, 10% será repassado para o Setor de Ovinos do 

Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, 20% NCO Araçatuba e 
Região, parceiro realizador e 70% ficará para ASPACO; 
 

5-  A ASPACO apresentará os resultados finais do Campeonato publicamente. 
 

6- Os casos omissos serão resolvidos pela ASPACO. 
 
7- Os interessados deverão entrar em contato na ASPACO com Melissa (14) 3841-6841. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

 
 

 


