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REGULAMENTO E CONSIDERAÇÕES 

A Diretoria da ABCPCC deliberou que a premiação do Troféu Mossoró 

ocorrerá no dia 14 de agosto de 2021, sábado do Festival do Grande Prêmio 

Brasil, em solenidade que premiará os animais e profissionais que mais se 

destacaram no ano hípico que teve início em 01 de julho de 2020 e 

encerramento em 30 de junho de 2021. 

 
Foram então estabelecidas as seguintes categorias para a premiação: 

1) Animal do Ano 

2) Potro de 2 anos 

3) Potranca de 2 anos 

4) Potro de 3 anos 

5) Potranca de 3 anos 

6) Cavalo de 4 e mais anos 

7) Égua de 4 e mais anos 

8) Velocista 

9) Milheiro 

10) Fundista 

11) Arenático 

12) Reprodutora 

13) Garanhão Nacional 

14) Garanhão 

15) Proprietário 

16) Criador 

17) Jóquei 

18) Treinador 
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Cada categoria contará com o número máximo de 05 concorrentes, pré-

selecionados pelo Handicapeur Ricardo Ravagnani com base em seu 

trabalho de ratings em caso de animais. Para profissionais, criadores e 

proprietários a seleção tomará como base as estatísticas e/ou conquistas 

da temporada. 

 

Votação - Com a divulgação das categorias e pré-selecionados, os 

vencedores de cada categoria serão selecionados pelos seguintes votantes: 

1) Associados da Associação Brasileira de Criadores e Proprietários do 

Cavalo de Corrida 

2) Jornalistas de todo o país previamente selecionados pela diretoria da 

ABCPCC 

3) Handicapeur do Jockey Club Brasileiro 

4) Handicapeur do Jockey Club de São Paulo 

5) Handicapeur da ABCPCC 

  

O voto é secreto, gerado diretamente no sistema da ABCPCC, garantindo a 

confidencialidade e confiabilidade da votação. 

Os vencedores do Troféu Mossoró serão anunciados e receberão seus 

troféus em um jantar por adesão na cidade do Rio de Janeiro, em local a ser 

definido, no sábado, 14 de agosto, final de semana do Grande Prêmio Brasil. 

Caso restrições sanitárias não permitam a realização do jantar, a premiação 

será feita no Salão das Rosas após a realização do último páreo da reunião 

turfística do Jockey Club Brasileiro. 

  

Votação do Cavalo do Ano – O Cavalo do Ano será escolhido pelo voto 

direto dos eleitores presentes no evento, sendo elegíveis, apenas, os 

animais premiados em suas respectivas categorias. 
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Na impossibilidade de evento presencial, a votação do cavalo do ano 

ocorrerá pelo sistema online de votação da ABCPCC no prazo de sete dias, 

sendo elegíveis os vencedores de todas as categorias. 

 

Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela diretoria 

da Associação Brasileira de Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida. 


