
TEMPORADA CLÁSSICA 2012 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO 
 

Janeiro 
 
Dia 07 - Prova Especial Nuvem - 1.100m (areia) - Potrancas de dois anos inéditas. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 08- Prova Especial Eulógio Morgado - 1.100m (areia) - Potros de dois anos inéditos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 14 - Grande Prêmio Roger Guedon (Grupo III) - 1.600m (grama). Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 15 - Grande Prêmio José Buarque de Macedo (Grupo III) - 1.600m (grama). Potros de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 20 - Grande Prêmio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Grupo III) - 2.200m (areia) - Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 21 - Prova Especial Talvez! - 1.200m (areia). Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e de um quilo de Grupo III, desde 
1 de julho de 2011, e descarga de um quilo para os sem colocação em Clássico e de dois quilos para os sem 
colocação em Prova Especial, desde 1 de julho de 2011. 
 
Dia 22 - Prova Especial Old Master - 1.600m (areia) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos para os de Grupo II e de um quilo para os de 
Grupo III, desde 1 de julho de 2011, e descarga de um quilo para os sem colocação em Clássico e de dois quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de julho de 2011. 
 
Dia 28 - Clássico Ministério da Agricultura (L) - 1.200m (areia). Potrancas de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 29 - Clássico Hernani de Azevedo Silva  (L.) - 1.200m (areia). Potros de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 

Fevereiro 

 
Dia 04 - Clássico São Francisco Xavier (L.) - 1.000m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, 
com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova 
Especial, desde 1 de agosto de 2011. 
 
Dia 05-  Clássico Luiz Rigoni (L.) - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de agosto de 2011. 
 
Dia 11 - Prova Especial Virginie - 2.000 metros (grama). Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
descarga de dois quilos para as sem colocação em Clássico e de três quilos para as sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de agosto de 2011. 
 
Dia 11 - Grande Premio Henrique Possollo (Grupo I) - 1.600 metros (grama) - Primeira prova da Tríplice Coroa  de 
Potrancas - Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 12 - Prêmio Especial Falcon Jet - 2.000m (grama). Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para o sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de agosto de 2011. 
 
 
Dia 12 - Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro (Grupo I) - 1.600m (grama) - Primeira prova da Tríplice Coroa de 
Produtos - Produtos de três anos. Pesos da Tabela I. 



Dia 18 - Prova Especial Mário Cerqueira Teixeira de Souza  - 1.300m (areia) - Produtos de três anos e mais idade, sem 
vitória em Prova de Grupo desde de 1 de agosto de 2011. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os 
sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de agosto de 2011. 
 
Dia 26 - Prova Especial Joiosa - 1.000m (grama) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória em prova de Grupo e 
Clássico, desde 1 de agosto de 2011. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para as sem colocação em Prova 
Especial, desde 1 de agosto de 2011. 
 
Dia 27 - Prova Especial João Vieira - 1.600m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
descarga de dois quilos para as sem colocação em Clássico e de três quilos para as sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de agosto de 2011. 
 

Março 
 
Dia 03 - Clássico Luiz Alves de Almeida (L.) - 1.300m (grama) - Potrancas de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 03 - Clássico José Calmon (L.) - 1.300m (grama) - Potros de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 04 - Grande Prêmio Presidente Arthur da Costa e Silva (Grupo III) - 2.000m (grama) - Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 10 - Prova Especial Formastérus -  Primeira Etapa do Torneio de Fundistas - 2.800m (grama) - Produtos de três 
anos e mais idade. Pesos da Tabela  II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três 
quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de setembro de 2011. 
 
Dia 10 - Clássico Barão e Baronesa Von Leithner (L.) - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da 
Tabela II, com descarga de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de setembro de 2011. 
 
Dia 11 - Clássico Associação dos Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida do Rio de Janeiro (L.) -1.000m 
(grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para os sem colocação 
em Prova Especial, desde 1 de setembro de 2011. 
 
Dia 11 - Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado (Grupo I) - Segunda prova da Tríplice  Coroa de 
Produtos - 2.000m (grama). Produtos de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 11 - Grande Prêmio Diana (Grupo I) - Segunda prova da Tríplice Coroa de Potrancas - 2.000m (grama)  - Potrancas 
de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 17 - Prova Especial Timão -  1.900m (areia) - Produtos de três anos e  mais idade. Pesos da Tabela  II, com 
descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de setembro de 2011 
 
 
Dia 18 - Prova Especial Quiproquó - 2.400m (grama) - Produtos de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de dois 
quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de 
setembro de 2011. 
 
Dia 24 – Prova Especial Hypanis - 1.200m (areia) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de Grupo I, de dois quilos para as de Grupo II e de um quilo para as de 
Grupo III, desde 1 de julho de 2011, e descarga de um quilo para as sem colocação em Clássico e de dois quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de setembro de 2011. 
 
Dia 24 - Prova Especial Kurrupako - 1.400m (areia) - Produtos de três anos  e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos para os de Grupo II e de um quilo para os de 
Grupo III, desde 1 de julho de 2011, e descarga de um quilo para os sem colocação em Clássico e de dois quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de setembro de 2011. 
 



Dia 25 - Grande Prêmio Euvaldo Lodi (Grupo III) - 1.600m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela 
II. 
 
Dia 31- Grande Prêmio Luiz Fernando Cirne Lima (Grupo III) - 1.400m (grama) - Primeira etapa, para potrancas, da 
Copa dos Dois Anos. Potrancas de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 

Abril 
 
Dia 01 - Grande Prêmio Mário de Azevedo Ribeiro (Grupo III) - 1.400m (grama) - Primeira etapa, para potros, da Copa 
dos Dois anos. Potros de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 07 - Copa  Leilões Jockey Club Brasileiro - Versão Potrancas - 1.400m (areia) - Potrancas de dois anos. 
Regulamento próprio. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 07 - Copa Leilões Jockey Club Brasileiro - Versão Potros - 1. 400m (areia) - Potros de dois anos. Regulamento 
próprio. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 08 - Grande Prêmio João Borges Filho (Grupo II) - 2.400m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da 
Tabela II. 
 
Dia 14 -  Grande Prêmio Presidente Vargas (Grupo III) - 1.600m  (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos 
da Tabela II. 
 
Dia 14 - Grande Prêmio Henrique de Toledo Lara (Grupo III) - 2.000 (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos 
da Tabela II. 
 
Dia 14  - Prova Especial Sebastião Ferreira - 2.100m (areia) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, 
com descarga de dois quilos para o sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova 
Especial, desde 1 de outubro de 2011. 
 
Dia 14 - Prova Especial Associação Carioca dos Proprietários do Cavalo Puro-Sangue Inglês - 1.500m (areia). Produtos 
de três anos e  mais idade, com sobrecarga de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e 
de um quilo de Grupo III, desde 1 de outubro de 2011, e descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e 
de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de outubro de 2011. 
 
Dia 15 -  Grande Prêmio Cruzeiro do Sul (Grupo I) - Terceira prova da Tríplice Coroa de Produtos - 2.400m (grama) 
Produtos de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 15 - Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro (Grupo I) - Terceira prova da Tríplice Coroa de Potrancas. - 
2.400m (grama) - Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 15 - Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo (Grupo III) - 1.000m (grama) - Produtos de dois anos e mais idade. 
Pesos da Tabela II. 
 
Dia 15 - Prova Especial Coaraze - Segunda etapa do Torneio de Fundistas - 2.800m (grama). Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de outubro de 2011. 
 
Dia 15 - Prova Especial Jockey Club do Rio Grande do Sul - 1.400m (grama) - Potros de dois anos sem vitória em 
Prova de Grupo ou Clássico. Pesos da Tabela I, com descarga de três quilos para os sem vitória. 
 
Dia 15 - Prova Especial Jockey Club do Paraná - 1.400m (grama) - Potrancas de dois anos sem vitória em prova de 
Grupo ou Clássico. Pesos da Tabela I, com descarga de três quilos para as sem vitória. 
 
Dia 21 - Prova Especial Indian Chris - 1.500m (grama) - Potrancas de dois anos inéditas. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 22 - Prova Especial Super Power - 1.500 (grama) - Potros de dois anos inéditos. Pesos da Tabela I. 



Dia 22 - Prova Especial Fernando Ramos Lemgruber  - 1.400m (areia) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória 
em prova de Grupo ou Clássico, desde 1 de outubro de 2011. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de três quilos para 
as com colocação em prova Grupo e Clássico e com  vitória em Prova Especial desde 1 de outubro de 2011, e  
descarga de dois quilos para os sem  colocação em Prova Especial desde 1 de outubro de 2011. 
 
Dia 28 - Prova Especial Mário Jorge de Carvalho - 1.300m (grama). Produtos de dois anos e mais idade. Pesos da 
Tabela II, com sobrecarga de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos para os de Grupo II e de um 
quilo para os de Grupo III, desde 1 de outubro de 2011. 
 
Dia 29 - Prova Especial Moacyr de Carvalho - 1.000m (grama) - Éguas de dois anos e mais idade. Pesos da Tabela II, 
com sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de Grupo I, de dois quilos para as de Grupo II e de um quilo para 
as de Grupo III, desde 1 de outubro de 2011. 
 

Maio 
 
Dia 01 - Prova Especial Profissionais do Turfe - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e  mais idade, com sobrecarga 
de três quilos para os ganhadores de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e de um quilo de Grupo III, desde 1 de 
novembro de 2011, e descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem 
colocação em Prova Especial, desde 1 de novembro de 2011. 
 
Dia 05 – Prova Especial Jocosa - 1.000m (grama). Potrancas de dois anos, sem vitória em Prova de Grupo ou Clássico. 
Pesos da Tabela I, com sobrecarga de dois quilos para as com colocação em prova de Grupo ou Clássico, e  descarga 
de três quilos para as sem vitória em prova comum. 
 
Dia 06 - Prova Especial Criolan - 1.000m (grama). Potros de dois anos, sem vitória em Prova de Grupo ou Clássico. 
Pesos da Tabela I, com sobrecarga de dois quilos para os com colocação em prova de Grupo ou Clássico, e  descarga 
de três quilos para os sem vitória em prova comum. 
 
Dia 12 - Prova Especial Antonym - Terceira etapa do Torneio de Fundistas - 3.000m (grama). Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de novembro de 2011. 
 
Dia 13 - Prova Especial Courageuse - 2.000m (grama). Éguas de três anos e mais idade. - Éguas de três anos e mais 
idade. Pesos da Tabela II com sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e 
de um quilo de Grupo III, desde 1 de novembro de 2011, e descarga de dois quilos para as sem colocação em 
Clássico e de três quilos para as sem colocação em Prova Especial, desde 1 de novembro de 2011. 
 
Dia 26 - Grande Prêmio Francisco Vilella de Paula Machado (Grupo II) - 1.500m (grama) - Criterium de Potrancas - 
Segunda etapa, para potrancas, da Copa dos Dois Anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 27 - Grande Prêmio Conde de Herzberg (Grupo II) - 1.500m (grama) - Criterium de Potros - Segunda etapa, para 
potros, da Copa dos Dois Anos. Pesos da Tabela I. 
 

Junho 
 
Dia 02 - Prova Especial Hyperio - 1.000m (grama) - Produtos de dois anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para os ganhadores de prova de Grupo I, de dois quilos para os de Grupo II e de um quilo 
para os de Grupo III, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 03 - Clássico Escorial (L.) - 2.400m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de dois quilos para os ganhadores de prova de Grupo, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 09 - Prova Especial Heliaco - 1.900m (areia) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, 
desde 1 de dezembro de 2011. 
 



 
Dia 10 - Clássico Riboletta (L.) - 2.000m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com sobrecarga 
de dois quilos para as ganhadoras de prova de Grupo, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 16 - Prova Especial Pharas - Quarta etapa do Torneio de Fundistas - 3.000m (grama). Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 17 - Clássico Eurico Solanés (L.) - 1.400m (grama) - Produtos de dois anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de dois quilos para os ganhadores de prova de Grupo, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 23 - Prova Especial Lohengrin - 1.300m (grama) - Produtos de dois anos, sem vitória em Prova de Grupo ou 
Clássico , desde 1 de dezembro de 2011. Pesos da Tabela I, com sobrecarga de dois quilos para os com colocação em 
prova de Grupo ou Clássico e vitória em Prova Especial, e  descarga de três quilos para os sem vitória em prova 
comum, desde 1 de dezembro de 2011. 
 
Dia 24 - Grande Prêmio Jockey Club Brasileiro (Grupo I) - Criterium dos Dois Anos - Terceira prova da Copa dos Dois 
Anos - 1.600m (grama) - Produtos de dois anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 30 - Clássico Itajara (L.) - 1.600m (areia) - Primeira etapa da Copa de Areia - Milha. Produtos de dois anos e mais 
idade. Pesos da Tabela II. 
 

Julho 
 
Dia 01 - Grande Prêmio Cordeiro da Graça (Grupo II) - Primeira Etapa da Copa de Velocidade - 1.000m (grama) - 
Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 07 -  Grande Prêmio Gervásio Seabra (Grupo II) - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da 
Tabela II. 
 
Dia 07 - Clássico Much Better (L.) - 2.100m (areia) -  Produtos de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 08 -  Grande Prêmio Dezesseis de Julho (Grupo II) - 2.400m (grama)  - Produtos de quatro anos e mais idade. 
Pesos da Tabela II. 
 
Dia 08 - Grande Prêmio Adayr Eiras de Araujo - Taça Onze de Julho (Grupo II) - 2.000m (grama) - Éguas de quatro 
anos e mais idade.  Pesos da Tabela II. 
 
Dia 14 - Prova Especial Risota - 1.600m (grama) - Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 14 - Prova Especial Radar - 1.600m (grama) - Potros de três anos. pesos da Tabela I. 
 
Dia 15 - Grande Prêmio Antonio Carlos Amorim (Grupo III) - 1.400m (areia) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos 
da Tabela II. 
 
Dia 22 -  Prova Especial Groove - 1.400m (areia) - Produtos de três anos e mais idade sem vitória em Prova de Grupo 
ou Clássico, desde 1 de janeiro de 2011. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em 
Prova Especial, desde 1 de janeiro de 2012. 
 
Dia 29 -  Prova Especial Canicula - 1.200m (areia) - Éguas de três anos e mais idade sem vitória em Prova de Grupo ou 
Clássico, desde 1 de janeiro de 2011. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para as sem colocação em 
Prova Especial, desde 1 de janeiro de 2012. 
 
  
 
 
 



Agosto 
 
Dia 03 - Clássico Delegações Turfísticas (L.) - 2.100m (areia) - Produtos de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela 
II. 
 
Dia 03 - Clássico Breno Caldas  - Taça Criação Gaucha  (L.)- 1.600m (areia) - Segunda etapa da Copa de Areia-Milha - 
Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 03 - Clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente - Taça Criação Paranaense (L.)  - 1.200m (areia) - Produtos de três 
anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 04 -  Grande Prêmio Roberto e Nelson Grimaldi Seabra (Grupo I) - 2.000m (grama) - Éguas de quatro anos e mais 
idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 04 -  Grande Prêmio Major Suckow (Grupo I)  - 1.000m (grama)  - Segunda etapa da Copa de Velocidade - 
Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II 
 
Dia 04 -  Grande Prêmio João Adhemar e Nelson de Almeida Prado (Grupo III) - 1.600m (grama) - Potrancas de três 
anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 04 -  Prova Especial Oscar Pacheco Borges  - 1.400m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 04 -  Prova Especial Tirolesa  - 2.000m (grama) - Éguas de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 04 -  Prova Especial Mensageiro Alado - 1.000m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 05 - Grande Prêmio Brasil (Grupo I) - 2.400m (grama) - Produtos de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 05 - Grande Prêmio Presidente da República (Grupo I) - 1.600m (grama). Produtos de três anos e mais idade. 
Pesos da Tabela II. 
 
Dia 05 - Grande Prêmio Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida - Taça Stud Book 
Brasileiro (Grupo II) - 3.000m (grama) - Quinta etapa do Torneio de Fundistas. Produtos de quatro anos e mais idade. 
Pesos da Tabela II. 
 
Dia 05 - Grande Prêmio José Paulino Nogueira (Grupo III) - 1.600m (grama) - Potros de três anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 05 - Taça Cidade Maravilhosa - Prefeito Eduardo Paes (L.)  - 2.400m (grama). Produtos de quatro anos e mais 
idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 05 - Prova Especial Quick Chance - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 06 - Clássico Imprensa (L.) - 1.400m (areia) - Produtos de três anos sem vitória em prova de Grupo desde 1 de 
fevereiro de 2012. Pesos da Tabela I, com descarga de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 
de fevereiro de 2012. 
 
Dia 06 - Prova Especial Público Turfista - 1.300m (grama) - Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em prova 
de Grupo ou Clássico desde 1 de fevereiro de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para o sem 
colocação em Prova Especial, desde 1 de fevereiro de 2012. 
 
Dia 12 – Prova Especial Juvenal Machado da Silva - 1.000m (grama) - Produtos inéditos de três anos. Pesos da Tabela 
I. 
 
Dia 18 - Prova Especial Pico Central - 1.200m (areia) - Produtos de três anos e  mais idade sem vitória em prova de 
Grupo desde 1 de fevereiro de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para os ganhadores de 
Clássico desde 1 de fevereiro de 2012 e descarga de três quilos para os sem colocação em Prova Especial desde 1 de 
fevereiro de 2012. 



 
Dia 19 - Prova Especial Jayme Moniz de Aragão - 1.400m (grama) - Produtos de três anos e mais idade sem vitória em 
prova de Grupo ou Clássico desde 1 de fevereiro de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para os 
com colocação em prova de Grupo ou Clássico e com vitória em Prova Especial, e  descarga de dois quilos para os 
sem  colocação em Prova Especial desde 1 de fevereiro de 2012. 
 
Dia 25 - Grande Prêmio Duque de Caxias (Grupo II) - 2.000m (grama) - Primeira etapa da Copa de Prata - Éguas de 
três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 26 - Grande Prêmio Adhemar de Faria e Roberto Gabizo de Faria (Grupo III) - 1.000m (grama) - Terceira etapa da 
Copa de Velocidade - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 

Setembro 
 
Dia 01 - Grande Prêmio João José e José Carlos de Figueiredo (Grupo III) - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 02 - Grande Prêmio Carlos Telles e Carlos Gilberto da Rocha Faria (Grupo II) - 2.000m (grama) - Potrancas de três 
anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 07 - Grande Prêmio Professor Nova Monteiro (Grupo III) - 2.100m (areia) - Produtos de três anos e mais idade. 
Pesos da Tabela II. 
 
Dia 07 - Prova Especial Garbosa Bruleur - 1.400m (grama) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória em  prova de 
Grupo desde 1 de março de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para as ganhadoras de Clássico 
desde 1 de março de 2012, e descarga de três quilos para as sem colocação em Prova Especial, desde 1 de março de 
2012. 
 
Dia 08 - Clássico Sandpit (L.) - 2.000m (grama) - Produtos de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de dois quilos 
para os sem colocação em Clássico e de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de março de 
2012. 
 
Dia 09 - Grande Prêmio Doutor Frontin (Grupo II) - 2.400m (grama) - Primeira etapa da Copa de Ouro - Produtos de 
quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 15 - Copa Leilões Jockey Club Brasileiro Versão Potrancas - 1.600m (grama) - Potrancas de três anos. Pesos da 
Tabela I. Regulamento próprio. 
 
Dia 15 - Copa Leilões Jockey Club Brasileiro Versão Potros - 1.600m (grama) - Potros de três anos. Pesos da Tabela I. 
Regulamento próprio 
 
Dia 16 - Clássico Presidente João Goulart (L.) - 1.600m (areia) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 22 - Prova Especial Gualicho - 3.000m (grama) - Sexta etapa do Torneio de Fundistas. Produtos de quatro anos e 
mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para os sem colocação em Clássico e de três quilos para 
os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de março de 2012. 
 
Dia 23 - Prova Especial Pallazzi - 1.500m (areia) - Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em prova de Grupo 
ou Clássico desde 1 de março de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para os sem colocação em 
Prova Especial desde 1 de março de 2012. 
 
Dia 29 - Prova Especial Hamdam - 1.900m (areia) - Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em prova de 
Grupo ou Clássico desde 1 de março de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para os sem colocação 
em Prova Especial desde 1 de março de 2012. 
 
Dia 30 - Grande Prêmio Costa Ferraz (Grupo III) - 1.000m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela 
II. 



Outubro 
 
Dia 06 - Prova Especial Victor Guilhem - 1.600m (grama) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória em prova de 
Grupo ou Clássico desde 1 de abril de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para as sem colocação 
em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 07 - Grande Prêmio Marciano de Aguiar Moreira (Grupo II) - 2.400m (grama) -  Segunda etapa da Copa de Prata - 
Éguas de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 12 - Prova Especial African Boy - 1.000m (grama) - Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em Prova de 
Grupo ou Clássico desde 1 de abril de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para os sem colocação 
em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 13 - Prova Especial Theóphilo de Vasconcellos - 1.400m (areia) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória ou 
colocação em prova de Grupo desde 1 de abril de 2012. Pesos da Tabela II, com descarga de três quilos para as sem 
colocação em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 14 - Grande Prêmio Linneo de Paula Machado (Grupo I) - Grande Criterium - 2.000m (grama) - Produtos de três 
anos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 20 - Prova Especial José Bastos Padilha - 3.200m (grama) - Sétima etapa do Torneio de Fundistas - Produtos de 
quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com descarga de dois quilos para o sem colocação em Clássico e 
descarga de três quilos para os sem colocação em Prova Especial, desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 21 - Grande Premio Salgado Filho (Grupo II)  - 1.600m (areia) - Terceira etapa da Copa de Areia - Milha - Produtos 
de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 22 - Prova Especial João e Jorge Jabour  - 1.200m (areia) - Éguas de três anos e mais idade, sem vitória em prova 
de Grupo ou Clássico desde 1 de abril de 2012. Pesos da Tabela II,  com sobrecarga de dois quilos para as com 
colocação em prova de Grupo ou Clássico e com vitória em Prova Especial, e  descarga de dois quilos para as sem  
colocação em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 26 - Prova Especial Presidente Emílio Garrastazu Médici - 1.900m (areia ) - Produtos de três anos e mais idade, 
sem vitória ou colocação em Prova de Grupo desde 1 de abril de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois 
quilos para os ganhadores de Clássico desde 1 de abril de 2012 e descarga de três quilos para os sem colocação em 
Prova Especial, desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 27 - Clássico Octávio Dupont (L.) - 1.600m (grama) - Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de 
dois quilos para as sem colocação em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 27 - Clássico Ernani de Freitas  (L.) - 1.600m (grama) - Potros de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de 
dois quilos para os sem colocação em Prova Especial desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 28 - Prova Especial Platina - 2.000m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e de um quilo de Grupo III, desde 
1 de abril de 2012, e descarga de dois quilos para as sem colocação em Clássico e de três quilos para as sem 
colocação em Prova Especial, desde 1 de abril de 2012. 
 
Dia 28 - Grande Prêmio Antonio Joaquim Peixoto de Castro Jr. (Grupo II) - 2.400m (grama) -  Segunda Etapa da Copa 
de Ouro - Produtos de quatro anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 

Novembro 
 
Dia 03 - Prova Especial Heitor de Lima e Silva - 1.500m (areia) - Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em 
prova de Grupo I desde 1 de maio de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para os ganhadores de 



prova de Grupo II e de um quilo para os de Grupo III desde 1 de maio de 2012 e descarga de três quilos para os sem 
colocação em Prova Especial desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 04 - Prova Especial Bucarest - 1.000m (grama) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de prova de Grupo I, de dois quilos para as de Grupo II e de um quilo 
para as de Grupo III desde 1 de maio de 2012, e descarga de três quilos para as sem colocação em Prova Especial 
desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 05 – Prova Especial Nelson Pereira - 1.300m (areia) - Produtos de três anos e mais idade sem vitória em Prova de 
Grupo ou Clássico desde 1 de maio de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para os com colocação 
em prova de Grupo ou Clássico e com vitória em Prova Especial, e  descarga de dois quilos para os sem colocação em 
Prova Especial desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 10 - Grande Prêmio Mariano Procópio (Grupo III) - 1.600m (grama) - Comparação de éguas - Éguas de três anos e 
mais. Pesos da Tabela II. 
 
Dia  11 - Prova Especial Mossoró - 1.000m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II, com 
sobrecarga de três quilos para os ganhadores de prova de Grupo I, de dois quilos para os de Grupo II e de um quilo 
para os de Grupo III desde 1 de maio de 2012, e descarga de três quilos para os sem colocação em Prova Especial 
desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 11 - Grande Prêmio Frederico Lundgren (Grupo III) - 1.600m (grama) - Comparação de cavalos - Cavalos de três 
anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 15 -  Grande Prêmio Nestor Jost (Grupo III) - 1.200m (areia) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela 
II. 
 
Dia 17 - Clássico Ghadeer (L.) - 2.000m (grama) - Produtos de três anos. Pesos da Tabela I, sobrecarga de dois quilos 
para os ganhadores de provas de Grupo desde 1 de maio de 2012, e descarga de três quilos para os sem colocação 
em Prova Especial desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 18 - Grande Prêmio Oswaldo Aranha (Grupo II) - 2.400m (grama) - Terceira etapa da Copa de Prata - Éguas de 
três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 18 - Prova Especial Ricardo Xavier da Silveira - 1.400m (areia) - Éguas de três anos e mais idade. Pesos da Tabela 
II, com sobrecarga de três quilos para as ganhadoras de Grupo I, de dois quilos de Grupo II e de um quilo de Grupo 
III, desde 1 maio de 2012, e descarga de três quilos para as sem colocação em Prova Especial desde 1 de maio de 
2012. 
 
Dia 24 –  Prova Especial Jayme Augusto Calvet de Vasconcellos - 2.100m (areia) - Produtos de três anos e mais idade 
sem vitória em provas de Grupo ou Clássico  desde 1 de maio de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois 
quilos para os com colocação em prova de Grupo ou Clássico e com vitória em Prova Especial, e  descarga de dois 
quilos para os sem colocação em Prova Especial desde 1 de maio de 2012. 
 
Dia 25 - Clássico Derby Club (L.) - Produtos de quatro anos e mais idade - Oitava e última etapa do Torneio de 
Fundistas - 3.500m (grama) - Pesos da Tabela II. 
 

Dezembro 
 
Dia 01 – Clássico Sabinus (L.) - 1.000m (grama). Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 02- Clássico Júlio Capua (L.) - 1.600m (grama) - Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II. 
 
Dia 08 - Clássico Armando Rodrigues Carneiro (L.) -  1.600m (grama). Éguas de três anos e mais idade. Pesos da 
Tabela II. 
 



Dia 09 - Grande Prêmio Almirante Marquês de Tamandaré (Grupo II) - Comparação de Produtos -  2.400m (grama) -
Terceira etapa da Copa de Ouro. Produtos de três anos e mais idade. Pesos da Tabela II 
 
Dia 15 - Prova Especial Empeñosa - 1.000m (grama) - Potrancas de dois anos inéditas. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 15 - Prova Especial Boticão de Ouro- 1.000m (grama) - Potros de dois anos inéditos. Pesos da Tabela I. 
 
Dia 16 - Prova Especial Gustavo Philadelpho Azevedo - 1.400m  (grama) - Produtos de três anos e mais idade, sem 
vitória em prova de Grupo ou Clássico desde 1 de junho de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos 
para os com colocação em prova de Grupo ou Clássico e com vitória em Prova Especial, e  descarga de dois quilos 
para os sem colocação em Prova Especial desde 1 de junho de 2012. 
 
Dia 22 -  Prova Especial Be Fair - 1.400m (areia) - Potrancas de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de três 
quilos para as sem colocação em Prova Especial desde 1 de junho de 2012. 
 
Dia 23 - Prova Especial Daião - 1.400m (areia) - Potros de três anos. Pesos da Tabela I, com descarga de três quilos 
para os sem colocação em Prova Especial desde  1 de junho de 2012. 
 
Dia 29 - Prova Especial Sweet Eternity - 1.200m (areia). Éguas de três anos e mais idade, sem vitória em provas de 
Grupo I ou II, desde 1 de junho de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para as ganhadoras de 
prova de Grupo III e de um quilo para as de Clássico, desde 1 de junho de 2012, e descarga de dois quilos para as 
sem colocação em Prova Especial desde 1 de junho de 2012. 
 
Dia 30 - Prova Especial Troyanos - 2.200m (areia). Produtos de três anos e mais idade, sem vitória em provas de 
Grupo I ou II, desde 1 de junho de 2012. Pesos da Tabela II, com sobrecarga de dois quilos para os ganhadores de 
prova de Grupo III e de um quilo para os de Clássico, desde 1 de junho de 2012, e descarga de dois quilos para os 
sem colocação em Prova Especial desde 1 de junho de 2012. 


