
02 09 16 23 

(30) -- -- --

-- (24) -- --

-- (15) -- --

-- (800) -- --

PROVA ESPECIAL HARMONIA - Éguas de 3 e mais anos (Tab.II)- Desc.de 2kg às s/vit. em Prova Clás.desde 01/06/17 -- (800) -- --

-- -- (20) --

-- -- 20 --

-- -- (10) --

-- -- -- 12

-- -- -- 15

02 09 16 23

P1 -- -- -- (800)

M1 (13) (16) (10) 12 (20) (14) (10) 14 (18)

M2 (10) 15 (16) 12 (13) 19 (800)  (18) 12 (14) 16 (24)

M3 -- -- -- --

M4 (10) 15 (16) 12 (13) 19 (800)  (18) 12 (14) 16 (24)

P2 -- -- -- (800)

F1 (13) (16) (10) 12 (20) (14) (10) 14 (18)

F2 (10) 15 (16) 12 (13) 19 (800) (20) 12 (14)  

F3 12 -- (16) --

F4 (10) 15 (16) 12 (13) 19 (800) (20) 12 (14)  

02 09 16 23 

1 12 (10) (13) --

2 12 (13) (10) 14 

3 12 (13) (20) (10) 14 

4 12 16 (16) (10) (13) 15 (20) 12 

5 (10) 12 16 (14) 14 

 57 kg -  descarga de 3 kg por vitória e 57 sem vitória
 58 kg -  descarga de 3 kg por vitória e 55 sem vitória

Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória e de 5 e + anos até 2  vitórias   8.000,00 58 kg

Produtos de 4 e mais anos sem vitória

CHAMADAS

Produtos de 5 e mais anos   5.500,00 58 kg

  8.000,00 58 kg

Produtos de 3 anos até 1 vitória, 4 até 2 vitórias, 5 até 3 vitórias e 6 e mais anos até 4 vitórias

Fêmeas de 3 anos até 1 vitória, 4 até 2 vitórias, 5 até 3 vitórias e 6 e mais anos até 4 vitórias

PROVA ESPECIAL FLYING BOY- Prod. de 3 e + anos (Tab.II)-Desc.de 2kg aos s/vit. em Prova Clás.desde 01/06/17

PROVA ESPECIAL DONÉTICA - Éguas de 3 e mais anos (Tabela II)-Desc.de 2kg às sem vitória  em Prova Clássica desde 01/06/17

Produtos de 2 anos sem vitória

Fêmeas de 3 e mais anos sem vitória

Produtos de 3 e mais anos sem vitória

Produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3 vitórias, 5 até 4 vitórias e 6 e mais anos até 5 vitórias

Produtos de 4 anos até 1 vitória, de 5 anos até 2 vitórias e de 6 e mais até 3 vitórias

G.P. CONSAGRAÇÃO - (Gr.III) - (ADDED) - Produtos de 3 e mais  anos (Tabela II)

G.P.PRES. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA -(Gr.II) - (ADDED)  -Éguas de 3 e +anos (Tab II)

PROVA ESPECIAL ESTRÉIA - Produtos de 2 anos (Tab.I)

COPA DOS CAMPEÕES - (Gr.II) - (ADDED) - Produtos de 3 e mais anos Tab.II)

CLÁSSICO RICARDO LARA VIDIGAL - (L) - Éguas de 3 e mais anos (Tabela II)

Potrancas de 2 anos sem vitória

                                                         FÊMEAS

Fêmeas de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3 vitórias, 5 até 4 vitórias e 6 e mais anos até 5 vitórias

Fêmeas de 4 anos até 1 vitória, de 5 anos até 2 vitórias e de 6 e mais até 3 vitórias

Nos páreos de animais sem vitória, caberá aos animais de 5 e mais anos uma descarga de 2 kg em relação aos  de 4 anos, que por sua vez terão uma descarga de 2 kg em relação 
aos de 3 anos, caso em que o Top Weight será de 57 kg.

Produtos de 4 e mais anos 10.000,00 58 kg

 PR0JETO DE INSCRIÇÕES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 

PROVA ESPECIAL ENCERRAMENTO - Produtos de 3 e mais anos  (Tabela II)-Desc.de 2kg às sem vitória  em Prova Clássica desde 01/06/17

PÁREOS DE CLAIMING

Produtos de 3 anos sem vitória   8.000,00 57 kg

G.P.  NATAL - (Gr.III) - (ADDED) - Produtos de 3 e mais anos (Tabela II)

                                                         MACHOS

EM NENHUMA HIPÓTESE OS PÁREOS DE PRODUTOS PERDEDORES  SERÃO REUNIDOS AOS PÁREOS DE GANHADORES.

A)  DESCARGA DE 1 KG. PARA CADA R$ 1.000,00 ABAIXO DOS VALORES ESTABELECIDOS PARA CADA PÁREO, ATÉ O MÍNIMO   DE 52 KG.

B)  VALOR MÍNIMO PARA VENDA:  R$3.000,00

T  A  B  E  L  A     D  E    P  E  S  O  S

Animais de 3 anos
Animais de 4 e mais anos 
Obs:  As éguas terão descarga de 2 quilos quando competirem com os cavalos.

Os páreos P1 e P2, M1 e F1, M2 e F2, M3 e F3, M4 e F4 poderão ser reunidos entre si. 
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Nenhum animal inscrito nesses  páreos de Claiming poderá ser comprado por seu treinador, jóquei, supervisor, proprietário ou co-proprietário ou quaisquer de seus familiares.

ÍNDICE DO PENETRÔMETRO

Em nenhum momento serão permitidos “forfaits” em páreos de Claiming, salvo nas hipóteses previstas no artigo 119, letras “a”, “b”, “c” &  “f” do Código Nacional de Corridas.

A critério da  Comissão de Corridas poderão ser reunidos os páreos de Claiming 4/5.

ÍNDICE SUPERIOR Á 7,5 - GRUPO A: Provas Clássicas (Provas de Grupo e Listed), Provas Especiais assinaladas com (*) e Handicaps A e C EM PISTA DE AREIA.

O ganhador de um desses páreos de Claiming, sempre que vier a ser inscrito em outra prova de Claiming da mesma categoria ou de categoria inferior à do páreo que venceu, terá uma sobrecarga cumulativa de 2 kg quando a inscrição ocorrer
dentro do prazo de 60 (sessenta dias) da data da vitória.

O animal vendido nesses páreos de Claiming que vier a ser transferido diretamente a terceiros, ficará impedido de participar de outro páreo de Claiming, de qualquer categoria, por um período de 06 (seis) meses, da data do claiming, salvo se tiver
participado de, no mínimo, 02 (dois) páreos  de Claiming em nome do comprador original, antes de sua transferência direta.

A vitória nesses  páreos  de Claiming não será computada para efeito de enturmação, salvo no caso de provas chamadas para animais sem vitória.

A critério da Comissão de Corridas poderão ser reunidos: os páreos de machos e fêmeas, sendo que nessas junções não serão aceitas as restrições (só fêmeas) quando resultarem em páreo com 8 (oito) ou menos inscrições sob números
diferentes.

É vedada a inscrição de um mesmo animal em dois páreos de Claiming.

Só poderá ser inscrito, animal isento de quaisquer ônus ou compromissos com terceiros.

A inscrição para esses páreos de Claiming só poderá ser efetivada com a assinatura do proprietário, em formulário próprio.

Os páreos programados , na distância de 1000 metros, quando transferidos para a pista de areia, serão realizados na distância de 1100 metros 

PÁREOS DE CLAIMING E CLAIMING OPCIONAL

É vedada a inscrição de um mesmo animal em dois páreos chamados para a mesma turma, assim como em dois páreos comuns dos quais um seja de “Claiming” ou de realização obrigatória.

Será obrigatória a formação dos páreos comuns programados na distância de 2000 metros ou mais, salvo quando for inferior a cinco, o número de inscrições de diferentes treinadores, proprietários ou co-proprietários.

A Comissão de Corridas, sempre que julgar necessário, poderá  aplicar um acréscimo de até 2 (dois) quilos no "top-weight" de um páreo,  acrescentando-se nos pesos dos demais competidores a mesma diferença.

As Provas Especiais assinaladas com {*} serão consideradas como provas clássicas para efeito de manutenção ou transferência de pista. 

Os páreos programados para a pista de grama, na distância de 1800 metros, quando transferidos para a pista de areia, serão realizados na distância de 1900 metros.

Os páreos programados  na distância de 800 metros serão  realizados obrigatoriamente na pista de grama. 

Os páreos serão realizados com um máximo de 18 competidores na pista de grama e 16 na de areia, ficando a critério da Comissão de Corridas a exclusão dos excedentes.

As distâncias estão impressas com dois dígitos a menos.4)

NÃO SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES DE CAVALOS DE QUALQUER PROCEDÊNCIA SEM A APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE PERFORMANCE OU DE FAX ATUALIZADO DO MESMO, SENDO, NESTE
ÚLTIMO CASO,  OBRIGATÓRIA A ENTREGA DO CERTIFICADO ORIGINAL ATÉ DUAS HORAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO PÁREO DA RESPECTIVA CORRIDA.

AS INSCRIÇÔES DE ANIMAIS ESTREANTES DEVERÂO SER FEITAS COM O PREENCHIMENTO INTEGRAL DO FORMULÁRIO E SOMENTE APÓS A VERIFICAÇÃO, COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA, DA PROPRIEDADE DOS
MESMOS JUNTO AO STUD BOOK BRASILEIRO OU COMISSÃO DE CORRIDAS.

Os páreos cujas distâncias estão impressas entre parênteses (00), são programados para a pista de grama e os demais para a pista de areia.

OBSERVAÇÕES
AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER ENTREGUES OBRIGATORIAMENTE ÀS SEXTAS-FEIRAS, ATÉ ÀS 12:00 HORAS, PODENDO FICAR PARA ATÉ O ÚLTIMO PÁREO DE DOMINGO SOMENTE AQUELAS CUJOS ANIMAIS ENCONTRAM-
SE INSCRITOS PARA AS CORRIDAS DO FIM DE SEMANA. 

As provas programadas em 800 metros serão obrigatoriamente realizadas na pista de grama.

ÍNDICE SUPERIOR Á 5,2 - GRUPO D: Provas comuns: EM PISTA DE AREIA.

Á Superintendência de Turfe poderá alterar os índices do penetrômetro (acima ou abaixo) em 2,0 ponto para as provas de GRUPO I, II e III e em 1,5 ponto para as demais provas do GRUPO A e em 0,8 para as dos GRUPOS B, C e D e em 0,1
ponto quando estas últimas forem programadas na distância de 1.000 metros.

ÍNDICE SUPERIOR Á 5,6 - GRUPO B: Provas Especiais - Provas Seletivas - Prêmios especiais - Provas Extraordinárias - Handicaps B e D - Pesos Especiais (PE1 e PE2) - Provas para animais de 2 anos com 1 ou 2 vitórias (22A e 22B) - de 3
anos com 3 vitórias (33A e 33B) EM PISTA DE AREIA.

A partir da medição do penetrômetro que estabeleceu a manutenção da pista de grama, a Superintendência de Turfe, considerando a alteração nas condições meteorológicas e utilizando-se dos índices do pluviômetro como elemento de apoio,
poderá, a seu critério, determinas a transferência de pista.

ÍNDICE SUPERIOR Á 5,4 - GRUPO C: Provas para animais de 2 anos sem vitória (20A ao 20D) - de 3 anos com 1 ou 2 vitórias (31A ao 32B) - de 4 anos com 2 ou 3 vitórias (42A ao 43B) - de 5 anos com 4 ou mais vitórias (54A ao 56B): EM 
PISTA DE ARIA.

DIURNAS : 09:00 horas - 2ª medição: 12:00 horas - NOTURNAS : 09:00 HORAS - 2ª medição: 16:00 horas

HORÁRIO PARA A MEDIÇÃO DOS ÍNDICES:


