REGULAMENTO “PRÊMIO MELHORES DO TURFE
PARANAENSE 2019”
Prêmio:
O Prêmio Melhores do Turfe Paranaense 2019 é uma realização da Associação dos Cronistas
de Turfe do Paraná em parceria com a Associação dos Criadores e Proprietários de Cavalos de
Corrida do Paraná, recebendo apoio do Jockey Club do Paraná.
Tem por fim premiar e motivar profissionais, criadores e proprietários de cavalos de corrida
que no ano hípico 2018/2019 atuaram no Jockey Club do Paraná. Trabalhando de forma
independente das Estatísticas do JCPR, ele pretende aumentar a gama de homenageados ao
fim da temporada de turfe.
Ele acontecerá no Salão da ACPCCP, onde serão recepcionados os convidados e pleiteantes ao
prêmio, no dia 27 de junho a partir das 17 horas. Contará com a apresentação de José Luis
Lobo e Gerson Borges de Macedo e o vencedor receberá no evento o troféu “Melhores do
Turfe Paranaense”.

Regulamento:
1 – Dos votantes:
1.1 - Os votantes ao Prêmio Melhores do Turfe Paranaense 2019 serão formados em três
frentes: os sócios da ACTP, a diretoria da ACPCCP e a Diretoria/Comissão de Corridas do Jockey
Club do Paraná. Cada instituição poderá indicar até 11 votantes ou menos até o dia 10 de maio
de 2019, quando serão distribuídas as cédulas eletrônicas para votação.
1.2 – A votação acontecerá em duas fases. A primeira terá início no dia 05 de maio, quando
serão divulgados os quatro participantes para cada prêmio. Os votantes receberão as cédulas
eletrônicas no dia 10 de maio, tendo que enviá-las preenchidas até o dia 25 de maio de 2019.
Depois de apurados os votos e divulgados os finalistas, no dia 02 de junho de 2019, novamente
os votantes devem repetir o procedimento, indicando o vencedor, que será divulgado
publicamente apenas no dia 27 de junho de 2019.
1.3 – Os critérios de votação estão especificados no item “2”.
2 – Dos votos:
2.1 – Os votos terão que ser exclusivamente nos concorrentes indicados pela organização do
evento. No primeiro estágio, onde se encontrarão quatro concorrentes para cada categoria,
cada votante terá direito a escolher dois concorrentes.

2.2 – Importante: na primeira fase de votação, os votantes precisam escolher dois
concorrentes diferentes para cada categoria. Caso algum votante escolha o mesmo
concorrente duas vezes em uma mesma categoria, o mesmo estará automaticamente
cancelado.
2.3 – No segundo estágio os votantes escolherão apenas um dos dois finalistas. Eles receberão
as cédulas eletrônicas no dia 10 de junho de 2019 e terão até o dia 20 de junho para enviá-las
preenchidas. O vencedor será o que alcançar o maior número de votos. Em caso de empate,
ambos serão declarados vencedores.
2.4 – Importante: Visando uma melhor experiência dos concorrentes e da premiação em si, a
organização pede um voto de confidencialidade dos votantes.
3 – Das categorias:
3.1 – Serão nove categorias em disputa: Criador; Proprietário; Treinador, Jóquei, Médico
Veterinário, Cavalo, Égua, Dirigente e Cronista.
3.2 – Os quatro nomes dos concorrentes serão escolhidos pela organização, observando
performances no Jockey Club do Paraná, quantidade de inscrições e aproveitamento,
relevância e protagonismo no turfe paranaense e etc.
3.3 – Cada categoria ofertará um troféu ao vencedor, confeccionado e ofertado pela
organização do evento.
4 – Da festa:
4.1 – Como citado acima, a festa acontecerá no Salão da ACPCCP (Rua Konrad Adenauer, 941,
Tarumã). Serão enviados convites aos membros do conselho votante, finalistas, diretores da
ACPCCP e Jockey Club do Paraná e alguns convidados especiais.
4.2 – Pela limitação de espaço físico, serão no máximo setenta (70) convidados.
4.3 – Ela contará com a apresentação e comando de José Luis Lobo e Gerson Borges de
Macedo.
4.4 – Serão exibidos materiais audiovisuais preparados para a premiação.
4.5 – O início da festa será às 19 horas, com a abertura dos envelopes dos premiados a partir
das 19h30.
5 – Dos finalistas:
5.1 – Os dois finalistas de cada categoria serão recepcionados e acomodados na primeira fileira
antes da abertura do envelope.
5.2 – Caso não possam comparecer ao evento, os finalistas devem se comprometer a enviar
um representante.
6 – Personalidade do Turfe:

6.1 – Além dos premiados como “Melhores do Turfe Paranaense 2019”, também será
homenageada uma figura de relevância dentro do turfe do estado do Paraná. Este prêmio se
chamará “Personalidade do Turfe 2019”.
6.2 – A escolha será feita pela organização do evento.
7 – Aditivos:
7.1 – Caso a organização entenda que precisa alterar ou adicionar algo a este regulamento, ela
fica livre para incluir aditivos ao mesmo.

Curitiba, 02 de maio de 19.
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