
Projeto de Inscrições para o mês de MARÇO de 2021 

PROGRAMAÇÃO CLÁSSICA E PROVAS ESPECIAIS 

  5-6 13 20 27 

GP Pres. do Conselho do Jockey Club (G2) - ADDED - Produtos de 3+ anos (Tab. II) (1600) - - - 

GP Luiz Oliveira de Barros (G3) - ADDED - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) (1800) - - - 

PS Francesco Battista Giobbi - Potros e Potrancas de 2 anos (Tab. I) 1200 - - - 

GP 14 de Março - 146º Aniv. do Jockey Club (G3) - ADDED - Prod. de 3+ anos (Tab. II) - (2400) - - 

PS Criação Paulista - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - (1000) - - 

PS Jorge Wallace Simonsen - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - (1000) - - 

GP Doutor Enio Buffolo (G3) - ADDED - Produtos de 2 anos (Tab. I) - - (1300) - 

GP Presidente José Pamplona de Andrade (G3) - ADDED - Potrancas de 2 anos (Tab. I) - - (1300) - 

PS Renato Junqueira Netto - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - - 1300 - 

GP Chanceler Oswaldo Aranha (G3) - ADDED - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - - - 2200 

CL Pres. Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção (L) - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - - - 1500 

HANDICAP/CLAIMING OPCIONAL 

H1 Produtos de 3 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) - (14) - - 

H2 Éguas de 3 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) - - 12 - 

TURMA/CLAIMING OPCIONAL 

MACHOS 

M1 Produtos de 2 anos sem vitória 12 (13) (10) (14) (10) 12 

M2 Produtos de 2 anos sem vitória, alojados no estado de SP há 60 dias ou mais - - (13) - 

M3 Produtos de 3 e mais anos sem vitória 13 (20) - (10) (14) 

M4 
Produtos de 3+ anos até 1 vitória, 4 anos/2 vits, 5 anos/3 vits, 6 anos/4 vits, 7 
anos/6 vits e 8+ anos/7 vits 

13 (16) (20) 15 (10) (14) 

M5 
Prod. de 4+ anos até 1 vit, 5 anos/2 vit, 6 anos/3 vit, 7 anos/5 vit e 8+ anos/6 vit 
--- (R$6-9 mil) – alojados no estado de SP nos últimos 30 dias 

13 (15) - - (10) 

FÊMEAS 

F1 Potrancas de 2 anos sem vitória 12 (13) (10) (14) (10) 12 

F2 Potrancas de 2 anos sem vitória, alojadas no estado de SP há 60 dias ou mais - - (13) - 

F3 Éguas de 3 e mais anos sem vitória 13 (18) (14) (10) - 

F4 
Éguas de 3+ anos até 1 vitória, 4 anos/2 vits, 5 a./3 vits, 6 a./4 vits e 7+ anos/6 
vits 

13 (14) - - (10) (18) 

F5 
Éguas de 4+ anos até 1 vit, 5 a./2 vit, 6 a./3 vit, 7+ anos/5 vit --- (R$6-9 mil) – 
alojados no estado de SP nos últimos 30 dias 

13 (14) - - (10) 

CLAIMING (só alojados no estado de SP há 30 dias ou mais) 

C1 Produtos de 3+ anos sem vitória, sem colocação até 4º lugar em páreos de 
turma em SP ou RJ nos últimos 60 dias (57kg) --- (R$5-9 mil) 

12 (13) (10) 13 

C2 Éguas de 3+ anos sem vitória, sem colocação até 4º lugar em páreos de turma 
em SP ou RJ nos últimos 60 dias (57kg) --- (R$5-9 mil) 

12 (13) (10) 13 

C3 
Produtos de 3+ anos até 1 vitória, c/ desc. de 1kg para os c/ vit em claiming s/ 
vit em SP e sem nenhuma outra vit em qualquer páreo em qualquer hipódromo 
(57kg) --- (R$5-8 mil) 

(15) (10) - (14) 

C4 
Éguas de 3+ anos até 1 vitória, c/ desc. de 1kg para os c/ vit em claiming s/ vit 
em SP e sem nenhuma outra vit em qualquer páreo em qualquer hipódromo 
(57kg) --- (R$5-8 mil) 

- (10) (14) - 

C5 Produtos de 4 e mais anos ganhadores (57kg) --- (R$4-8 mil) (14) - - 13 

 


