
                                                                                                          
 

 

 

X CONCURSO INTERNACIONAL DE XÓVES PREPARADORES ´17 
 
Un bo preparador é aquel que coñece á perfección a 
morfoloxía dos seus animais e despois dunha correcta 
doma, preparación e pelado, é capaz de facer resaltar 
as virtudes do exemplar que presenta, minimizando ao 
mesmo tempo os posibles defectos que poida ter.  
O concurso de Xóves Preparadores consiste en que os 
xóves participantes demostren a súa habilidade na 
preparación de animais para a súa presentación en 
pistas de concurso e exposicións, aproveitando ao 
máximo as cualidades e posibilidades que ofrece cada 
animal.  
Os fins perseguidos con este concurso son: 
* Animar aos xóves a interesarse e participar, dende 
idades temperás, nas tarefas de selección e mellora das 
súas explotacións. 
* Colaborar na profesionalización e autoestima dun 
sector que tradicionalmente foi menospreciado na  nosa 
sociedade. 
* Asegurar a continuidade dos concursos, exposicións e 
subastas no futuro como medio imprescindible para a 
promoción, rendabilidade e continuidade das 
explotacións gandeiras.  
 

BASES DO CONCURSO 

CONDICIÓNS XERAIS 
1.- O Concurso  celebrarase o  Xoves, 26 de Xaneiro 
ás 16:00 horas no Recinto Feiral Semana Verde. 

2.- Nel poderán participar xóves de calquer 
nacionalidade, que o soliciten en prazo e forma e a  súa  
idade non supere os 30 anos, inclusive. 

3.-  A organización poderá facilitar aloxamento e 
manutención aos participantes extranxeiros durante os 
días de Concurso. 

4.-  Tomarase como data de referencia para determinar 
a idade dos concursantes o 31 de Decembro de 2016. 

5.- Para os participantes menores de idade, é 
imprescindible presentar a correspondente autorización, 
publicada na web www.xovenesgandeiros.com. 

6.- Por necesidades de espazo e organizativas, o prazo 
de inscripción para os participantes que non aporten 
o seu propio animal, finalizará o día 23 de Decembro 
de 2016, non tendo dereito a participar aqueles xóves 
que se inscriban con posterioridade a dicha data. Para 
os participantes que aporten o seu propio animal o 
prazo de inscripción finalizará o 10 de Xaneiro de 2017. 
 

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 
7.- Os concursantes participarán obrigatoriamente, con 
animais inscritos nas seccións de xatas ou novillas do 
Concurso Autonómico e/ou Internacional. 

 
8.- Será responsabilidade de cada participante o 
inscribir ao Concurso de Frisón (ou pedir a outro 
gandeiro concursante), a xata /novilla coa que vai  
participar, non obstante e para os participantes de 
outros países, será a organización quén lla proporcione. 

9.- Sendo o obxectivo do concurso, o formar e estimular 
aos xóves nas tarefas de doma, manexo e presentación 
de gando, cada participante estará obrigado a preparar 
(sen axuda externa) o animal co que vaia  concursar. 

10.- Para o pelado ÍNTEGRO dos animais, cada 
participante disporá de 2 horas, non obstante, aos 
participantes de 15 anos e menores  permitiráselles 
empezar 30 minutos antes. 

11.- Cada concursante terá que ir provisto de todo o 
equipo necesario para o pelado, preparación e 
presentación do animal (máquinas, coitelas, cepillos, 
sprays, cabezada de pista, etc,..). Todo o material será 
por conta do participante.  

12.- 15 minutos antes da hora de inicio establecida, os 
concursantes, -equipados con todo o seu equipo e 
material,- deberán de presentarse na zona de concurso, 
onde lles será adxudicada a súa praza, tras o cual e 
dentro da zona asignada, poderán preparar e dispoñer 
todo o seu equipo (enchufes, extensibles, máquinas, 
secador, etc,...) e igualmente, amarrar a xata /novilla 
coa que van concursar. 

13.- O animal co que se participe, debe estar limpo, 
domado e que non se lle teña pelado ningunha rexión 
do corpo no último mes. O incumprimento desta norma 
será causa de descalificación. 

14.- Durante o tempo que dura o concurso, cada 
participante deberá de manter debidamente atado e 
baixo control o animal co que participa, a fin de non 
interromper, molestar ou distraer a outros concursantes. 
Igualmente e en todo momento os concursantes 
deberán de manter unha actitude de respeto e 
colaboración cos seus compañeiros. 

15.- Unha vez expirado o prazo concedido para o pelado 
e preparación (2,00 o 2:30 Horas segundo idade) 
tódolos concursantes deberán parar, deixar o animal 
nas condicións que se encontre e recoller o seu 
material. 



16.-  Na mesma praza que se preparou o animal e antes 
de saír a pista, os Sres Xuíces comentarán e valorarán 
co participante o traballo realizado, dándolle en privado, 
as explicacións, indicacións e consellos prácticos que en 
cada caso, proceda. 

17.- Unha vez recibidas as explicacións na zona de 
pelado, os concursantes disporán de 15 minutos para 
cambiar as roupas de traballo polo uniforme de 
concurso (camisa branca e pantalón azul ou branco) e 
presentarse co seu animal á entrada de pista. 

XULGAMENTO 
18.- O  xulgamento  deste Concurso correrá a cargo dun 
Comité formado polo xuíz internacional encargado do 
concurso e dous axudantes. 
Serán misións deste Comité: 
19.- Revisar previo ao comezo da competición que 
tódolos animais non teñan ningunha parte do seu corpo 
pelada e descalificar, se procede, a aqueles que 
incumpran dita norma. 
20.- Avaliar o traballo individual que cada concursante 
realizara na preparación e pelado do seu animal, 
cumprimentando a siguiente Táboa de valoracións: 

VALOR PARTES A PUNTUAR 
5 max. CABEZA- PESCOZO 

10 max. LÍNEA DORSO-LUMBAR 
10 max. BARRIGA 
7 max. COSTILLAR / CORPO 
5 max. PATAS 

10 max. VALORACIÓN XERAL DO 
CONXUNTO 

 
APARENCIA XERAL 
REMATE FINAL 

10 max. VALORACIÓN DO 
PRESENTADOR 

10 max. ACTITUDE DO PRESENTADOR 
21.- Unha vez en pista, colocar aos participantes e 
conceder a puntuación e premios, de acordo coas 
habilidades demostradas. 
22.- A avaliación e puntuación do traballo realizado por 
cada concursante realizarase na propia área de pelado, 
tralo cal e cos animais en pista, os Sres. Xuíces darán 
as súas explicacións en público e procederán a colocar 
a todos e cada un dos participantes no posto que polos 
seus méritos lle corresponda (punto 20). 
23.- Expoñer ante público e concursantes as razóns e 
motivos polos que procederon á concesión dos premios 
e colocación dos concursantes. 

24.- As decisións do Comité serán inapelables, polo 
tanto, a participación implica acatarlas e aceptalas con 
deportividade. 
 

SECCIÓNS E PREMIOS 
25.- Xulgarase a tódolos participantes dentro dunha 
única sección e con un mismo baremo, non obstante os 
Sres. Xuíces poderán facer as observacións, 
salvedades e comentarios que procedan, naqueles 
casos que pola xuventude do concursante consideren 
oportuno.   
26.- A entrada en pista será por rigurosa orde de idade  
de menor a maior. 
27.- A suma de puntos na avaliación realizada polo 
Comité establecerá a clasificación final do Concurso. 
28.- En base á mesma, outorgaranse os siguientes 
premios: 

Campión: escarapela, trofeo e 200€      
Subcampión: escarapela e 150€. 
Mención de Honra: escarapela e 100€  
4º - 6º clasificado: 50 € 

29.- Como contribución especial a este certame, o Clube 
de Xóvenes Gandeiros de Galicia, obsequiará cun trofeo 
aos Xóves Campión e Subcampión Internacional de 
Preparadores ’2017”. 
 

DISPOSICIÓNS FINAIS 
30.- A participación supón aceptar, respetar e acatar 
tódalas normas contidas no presente reglamento. 

31.- Durante o evento, realizaranse fotografías tanto dos 
participantes, como de cualquera outra persoa asistente 
ao mesmo, que poderán ser publicadas, posteriormente, 
na páxina web das entidades organizadoras, folletos, 
revistas, prensa ou outros medios de comunicación 
análogos co fin de difundilos actos, actividades e eventos 
que se levan a cabo. Poderáse exercitar en todo 
momento os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición, dirixíndose á Federación Frisona 
Galega, á Fundación Semana Verde e ao Clube de 
Xóvenes Gandeiros, adxuntando fotocopia do seu DNI. 
32.-  No caso de menores de idade, a autorización 
paterna leva implícita a aceptación, e a tódolos efectos, 
do disposto no punto anterior (31). 
33.- A Comisión Organizadora decidirá sobre todas 
aquelas cuestións que se poideran plantexar na 
interpretación do reglamento, ou que non estuvieran 
recollidas no mismo. 

 
 

    



                                                                                                          
 

 

XXXIII CONCURSO INTERNACIONAL DE XÓVES MANEXADORES “MEMORIAL 
LUÍS LOUZAO 2017” 

BASES DO CONCURSO
CONDICIÓNS XERAIS 

1.- O Concurso celebrarase o Venres, 27 de Xaneiro ás 
17:30 horas no Recinto Feiral de Silleda. 
2.- Antes do Concurso, terá lugar unha Demostración de 
Manexo para tódolos presentes e en especial para os 
participantes neste Concurso. 
3.- Nel poderán participar a título individual, todos 
aqueles xóves de calquera procedencia e cuia idade 
non exceda os 30 anos, inclusive. 
4.- Dada a diferenza de idade entre os posibles 
participantes, establécense as secciones segundo se 
indica no punto 5. 

5.- SECCIONES: 
Sección 1ª: Competirán xóves que teñan entre 21 e 30 
anos inclusive. 
Sección 2ª: Competirán xóves de entre os 16 e 20 
anos inclusive. 
Sección 3ª: Inclúe a xóves con idades entre 10 e 15 
anos inclusive. 
Sección 4ª: Nela participarán xóves menores de 9 
anos. 
Sección 5ª: CAMPIONATO: Competirán polos títulos 
de CAMPIÓN, SUBCAMPIÓN e MENCIÓN DE HONRA 
os tres primeIros clasificados nas seccións 1, 2 e 3. 
6.- As seccións serán xulgadas empezando polos 
manexadores de máis idade, permitindo así, que os 
máis xóves poidan aprender as técnicas que os maiores 
empregan. 
7.- No caso de que algunha sección teña menos de 3 
participantes, serán incluidos na sección anterior ou 
posterior, en función da súa idade. 
8.- Tomarase como data de referencia para determinar a 
idade dos concursantes o 31 de Decembro de 2016. 
9.- Sendo o objectivo do concurso,  formar e estimular  
os xóvenes nas tarefas de doma, manexo e 
presentación de gando, cada participante estará 
obrigado a preparar o animal co que vaia concursar. 
10.- Os máis xóves poderán ser axudados nos traballos 
mencionados (punto 9) polos seus pais, colaboradores 
do Clube ou outras persoas que se encontren no 
recinto. 

11.- Os concursantes participarán obrigatoriamente, con 
animais inscritos nas seccións de xatas ou novillas do 
Concurso Autonómico e/ou Internacional. 

CONDICIÓNS DE PRESENTACIÓN 
No momento de presentación dos animais en pista, 
cada manexador deberá: 
12.- Obrigatoriamente, ir uniformado con CAMISA E 
PANTALÓN BRANCOS. 
13.- Comprobar que o animais que vaia exhibir esté 
perfectamente domado, limpo e en condicións para saír 
a pista. 
14.- Estar atento ás instruccións que se den e 
presentarse puntualmente na pista, cando e cantas 
veces sexa requirido. 
15.- Unha vez en pista, estar atento en todo momento, 
ás indicacións do xuíz e actuar, correcta e rápidamente, 
de acordo ás mesmas. 
16.- Manter en todo momento o animal baixo control, 
procurando non distraer nin molestar aos outros 
concursantes. 
17.- Estar preparado para responder a calquera 
pregunta que o xuíz poida facerlle con respecto ao 
animal que conduce (idade, país, etc). 
18.-  Recordar que unha sección non  acabou ata que o 
xuíz o indique, polo tanto, toda colocación será 
provisional ata dito momento.  
19.- Aceptar e asumir deportivamente as decisións do 
xuíz, mantendo en todo momento unha actitude correcta 
e respetuosa tanto co Xuíz coma cos compañeros. 

XULGAMENTO 
O xulgamento do Concurso de Xóves Manexadores 

correrá a cargo do Xuíz Internacional responsable do 
concurso. 
Serán misións deste xuíz: 
20.- Valoralas habilidades dos manexadores (doma e 
presentación) sin ter en conta as características 
morfolóxicas dos animais que presenten. 
21.-  Xulgar cada sección por separado. 
22.- Dalas explicacións do por qué da colocación en 
cada unha das seccións xulgadas, procurando 
aconsellar os xóves como mellorar a súa técnica. 
23.- Proceder á colocación final dos manexadores, 
tendo en conta as tres premisas básicas que estes 



deben observar (preparación do animal, técnica de 
presentación e actitude demostrada en pista, tanto hacia 
os seus compañeiros como ás indicacións do xuíz). 
24.- As decisións do xuíz serán inapelables, por tanto, a 
participación implica a aceptación das mesmas. 

PREMIOS 
25.- Outorgaranse escarapelas aos 3 primeiros 
clasificados das seccións 1, 2 y 3. 
26.- Sección 4: xóves menores de 9 anos: 
concederanse escarapela e un obsequio a todos os 
participantes. 
27.- No Campionato (sección 5), concederanse os 
seguintes premios: 
 

Campión: 150€ e trofeo            
Sucampión: 100€       
Mención de Honra: 80€     
4º clasificado: 60€                      
5º clasificado: 40€ 
6º Clasificado: 20 € 
     

DISPOSICIÓNS FINAIS 
28.- A participación supón a aceptación de tódalas 
normas contidas no presente reglamento. 

29.- Durante o evento, realizaranse fotografías tanto dos 
participantes, como de calquer outra persoa asistente ao 
mesmo, que poderán ser publicadas, posteriormente, na 
páxina web das entidades organizadoras, folletos, 
revistas, prensa ou outros medios de comunicación 
análogos co fin de difundilos actos, actividades e eventos 
que levan a cabo. Poderánse exercitar en todo momento 
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición, dirixíndose á Federación Frisona Galega, á 
Fundación Semana Verde e ao Clube de Xóvenes 
Gandeiros, adxuntando fotocopia do seu DNI. 
30.-  No caso de menores de idade, a autorización 
paterna leva implícita a aceptación, e a tódolos efectos, 
do disposto no punto anterior (29). 
31.- A comisión organizadora decidirá sobre todas 
aquelas cuestións que se puidesen suscitar na 
interpretación do regulamento, ou que non estivesen 
recollidas no mesmo. 

 
                                                                     


