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A. Critérios de elegibilidade no Troféu Mossoró: 

 

a)  Período:  de 01/07 à 30/06 (Ano Hípico Brasileiro);  

 

b)  O Troféu Mossoró será oferecido para o Criador e o 

Proprietário do animal (conforme registros na 

ABCPCC) no dia do evento; 

 

c)  Categorias a serem premiadas anualmente (Melhor, 

ou, Campeão): 

 

1)  Animal do Ano no Brasil; 

2)  Potro de 2 anos;  

3)  Potranca de 2 anos;  

4)  Potro de 3 anos; 

5)  Potranca de 3 anos; 

6)  Cavalo de 4 anos e mais; 

7)  Égua de 4 anos e mais; 

8)  Velocista; 

9)  Milheiro; 

10)  Fundista; 

11)  Arenático; 

12)  Criador; 

13)  Proprietário; 

14)  Jóquei; 

15)  Treinador; 

16)  Garanhão; 

17)  Garanhão Nacional; 

18)  Reprodutora. 

 
 

 
 



d)  As categorias "Animal no Exterior" e "Destaque 

Especial por Serviços Prestados ao Turfe Brasileiro", 

não serão categorias obrigatórias, e sim a critério da 

Diretoria da ABCPCC, de se fazer à homenagem, caso 

ache que alguém (ou algum animal) é merecedor de 

tal honraria. 

  

e)  Cada categoria deverá constar de no máximo até 5 

(cinco) nomes, pré-selecionados por uma Comissão a 

ser indicada pela Diretoria da ABCPCC (Comissão 

esta, formada obrigatoriamente, por um número 

ímpar de pessoas), que tenham, Notório Saber 

Turfístico. Em alguns casos este número poderá ser 

maior, a critério da Comissão, sendo que os 

ganhadores de Grupo 1, serão sempre colocados 

como elegíveis em suas respectivas categorias. 

  

f)  Publicar na semana seguinte a premiação, em todos 

os veículos de divulgação do turfe, inclusive no site 

da ABCPCC, o resultado final de cada categoria, afim 

de que a Comunidade Turfística fique sabendo do 

resultado. 

 

 

B.  Deverão ser convidados a votar, as seguintes 

pessoas: 

 
 

1)  Os 5 (cinco) primeiros Jóqueis e Treinadores, 

vencedores da última estatística no Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

 



2)  Os 2 (dois) primeiros Jóqueis e Treinadores, 

vencedores da última estatística do Paraná e do Rio 

Grande do Sul. 

 

 

3)  Os 5 (cinco) veterinários mais atuantes em turfe nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul. Os Vice-Presidentes regionais da 

ABCPCC ficarão encarregados de indicar os votantes.  

 

4)  Os 3 (três) cronistas de turfe mais atuantes de cada 

estado (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul), além dos que trabalham oficialmente 

nas TV-Jockey(SP) e TV-Turfe(RJ); serão também 

convidados a votar pelos Vice-Presidentes Regionais 

da ABCPCC. 

 

5)  Até o máximo de 10 (dez) Convidados Especiais, a 

critério da Comissão a ser indicada pela diretoria da 

ABCPCC. 

 

6)  Todos os sócios da ABCPCC, que estiverem em dia 

com seus pagamentos, também serão convidados a 

votar. 

 

7)  A superposição de votos não será computada, isto é,  

a mesma pessoa não poderá votar mais de uma vez.  

 

8)  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

indicada pela Diretoria da ABCPCC. 

 

9)  A entrega do "Troféu Mossoró" aos vencedores, será 

na primeira quinzena de agosto e a organização e 



votação se dará no mês de julho (subsequente ao 

encerramento do ano hípico).  


