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REGULAMENTO E CONSIDERAÇÕES 

 

A Diretoria da ABCPCC deliberou que para a premiação do Troféu Mossoró 

a ser realizada até 04 de agosto (sábado) quando da disputa dos GPs do 

Festival ABCPCC – Copa dos Criadores, serão distribuídos troféus somente 

para os cavalos de corrida e seus progênies que mais se destacaram no ano 

hípico 01/07/2017 a 30/06/18. 

 

Foram então estabelecidas as seguintes categorias para a premiação 

nacional: 

1)Melhor potro 2 anos 

2)Melhor potranca 2 anos 

3)Melhor potranca de 3 anos 

4)Melhor potro de 3 anos 

5)Melhor cavalo ou égua em pista de areia  

6)Melhor cavalo 4 anos ou + 

7) Melhor égua 4 anos ou + 

8)Melhor(produto) velocista (“Sprinter”) 

9)Melhor (produto) milheiro (“Miler”) 

10)Melhor (produto) fundista (Stayer) 

11)Cavalo do Ano (Horse of the Year) 

12)Destaque de garanhão da temporada 

13)Destaque de égua-mãe da temporada 

14)Melhor avô materno da temporada 

15) Garanhão Nacional da temporada 
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Para a escolha dos animais concorrentes aos prêmios em cada uma destas 

13 categorias, será feita uma comissão julgadora de: 

1) 4 maiores jornalistas do ramo ou cronista de turfe do JCB (RJ) 

2) 3 maiores jornalistas do ramo ou cronista de turfe do JCSP (SP) 

3) 2 maiores jornalistas do ramo do JC Paraná 

4) 2 maiores jornalistas do ramo do JCRGS (RS) 

5) Handicapper do JCB 

6) Handicapper do JCSP  

Estes profissionais serão eleitos pela diretoria da ABCPCC. 

 

Após esta seleção a premiação final será decidida pelos seguintes 

profissionais de turfe:  

2 jornalistas e 1 cronista RJ 

1 jornalista e 1 cronista SP 

1 jornalista ou cronista JCB 

1 jornalista ou cronista JCRGS e JCP 

1 treinador e 1 jóquei RJ 

1 treinador e 1 jóquei SP 

1 dirigente do JCB 

1 dirigente do JCSP 

1 dirigente do JCP 

1 dirigente do JCRGS 

O Turfista do ano do JCB (escolhido com páreo a ele dedicado) 
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O Turfista do ano eleito pelo JCSP 

Estes profissionais serão também escolhidos pela diretoria da ABCPCC. 

Os vencedores do Prêmio Mossoró serão anunciados e receberão seus 

troféus num jantar por adesão no local a ser decidido, no sábado, 04 de 

agosto, final de semana da realização do Festival da ABCPCC.  

Seguindo o conceito elaborado por Keith Chamblin (NTRA) sobre a 

premiação no cavalo do ano (Eclipse’s Horse of the Year Award) e que, 

adaptaremos ao Prêmio Mossoró nesta categoria: 

“Não temos uma real definição para a decisão de outorgar este prêmio; o 

prêmio, por si próprio, representa excelência e eficiência. De que modo os 

votantes julgarão, fica inteiramente a cargo de cada indivíduo”. 

Não há regulamento que governe os votantes e não há nada de errado com 

este sistema de premiação. Isto aplica-se somente na eleição do Cavalo do 

Ano, onde pode existir aquele conceito para a decisão individual de cada 

votante. 

 

Para as outras categorias de premiação, podemos sugerir uma “guideline” 

de procedimento para determinar os laureados por meio de aquisição de 

pontos, durante o ano hípico começando em 01 de julho de 2017 e 

terminando em 30 de junho de 2018 como segue: 

 

Tipo de clássico             Win                 Place             Colocação (3º a 5º)  

Grupo 1                            20                     10                           2 

Grupo 2                            10                      5                            1 
Grupo 3                             8                       3                            1 

Listed Race                       4                       2                            0 
 

E, com estes regulamentos e considerações sendo seguidos, passa a ser de 

responsabilidade dos votantes selecionados, a segurança de resultados 

soberanos do Prêmio Mossoró. 
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