
                        

 
Comunicado da Diretoria de Turfe do Jockey Club de São Paulo, 03 de janeiro de 2018. 
 
 

 1ª) Comunicar que as inscrições para a PROVA ESPECIAL DARK BROWN – 

SELETIVA DO GP LATINOAMERICANO (G1), chamada para o dia 20 de janeiro de 

2018, reservada a Produtos de 3 e mais anos, na distância de 2000 metros, pista de 

Areia, serão recebidas até às 14:00 horas do dia 12/01, sexta-feira, mediante o 

pagamento ou débito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única. 
 

O ANIMAL QUE NÃO FOR INSCRITO DENTRO DO PRAZO NÃO PODERÁ 

PARTICIPAR DA PROVA. 
 
O ganhador da Prova Especial Dark Brown será o indicado do Jockey Club de São 
Paulo a participar do GRAN PREMIO LONGINES LATINOAMERICANO (G1). O 
segundo colocado será o primeiro suplente e o terceiro colocado o segundo suplente. 
 
Todo o valor arrecadado com as inscrições será para contribuir com o pagamento da 
inscrição do indicado pelo Jockey Club de São Paulo. Caso o valor arrecadado seja 
insuficiente para cobrir os custos da inscrição, será de responsabilidade do proprietário 
do animal indicado completar o valor, se for de interesse do mesmo. O mesmo vale para 
o primeiro e segundo suplentes.  
 
Caso o indicado, o primeiro suplente e o segundo suplente, por qualquer motivo, não 
sejam inscritos no GRAN PREMIO LONGINES LATINOAMERICANO (G1), os 
proprietários dos animais participantes da Prova Especial Dark Brown serão 
reembolsados no valor da inscrição - R$5.000,00 (cinco mil reais). 
 
Como o GRAN PREMIO LONGINES LATINOAMERICANO (G1) será corrido seguindo a 
tabela de pesos da OSAF (ORGANIZACION SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL 

SANGRE PURA DE CARRERA), a tabela OSAF será aplicada, excepcionalmente, na 

Prova Especial Dark Brown – SELETIVA para o GRAN PREMIO LONGINES 

LATINOAMERICANO (G1). Abaixo a tabela de pesos da OSAF para a distância de 
2000 metros no mês de janeiro: 
 

3 anos.................55,0kg 

4 anos.................60,0kg 

5 e mais anos.....61,0kg 
 

As regras de anti-doping serão as mesmas aplicadas em Provas de Grupo corridas no 

Hipódromo de Cidade Jardim, sendo proibido o uso de furosemida (Lasix). 
 

O GRAN PREMIO LONGINES LATINOAMERICANO (G1), será realizado no dia 11 de 

março de 2018 no Hipódromo de Maroñas, Montevidéu, Uruguai, reservado a 

Produtos de 3 e mais anos, na distância de 2000 metros, pista de Areia, pesos da 

tabela OSAF, com bolsa de US$500 mil. 
 
 

2ª) Comunicar que a égua FRIENDS OF GOLD foi indicada pela Diretoria de Turfe do 

Jockey Club de São Paulo para o Longines Cup - Clásico Diana (G3), a ser corrido no 
dia 11 de março de 2018, no Hipódromo de Maroñas, Montevidéu, Uruguai, reservado a 
Éguas de 3 e mais anos, na distância de 1600 metros, pista de Areia, pesos da tabela 
OSAF, com bolsa de US$70 mil. Os custos de inscrição e transporte de FRIENDS OF 
GOLD serão por conta de seu proprietário, Bet Gold Stud. 
 



                        

 

3ª) CHAMADA EXTRA para FÊMEAS GANHADORAS, dias 13 ou 15 de janeiro de 
2018. Seguem os páreos chamados com sugestões do Handicapeur aos treinadores.  

 

ATENÇÂO – Treinadores deverão confirmar ou retirar os animais citados abaixo 

até às 12 horas de sexta-feira, dia 05 de janeiro.  
 
 

OBS.: Fêmeas não citadas, mas com direito a chamada, também poderão ser 

inscritas. 

 
 

E1 – Fêmeas de 3 anos até 1 vit., 4 anos até 2 vit., 5 anos até 3 vit. e 6 e mais anos até 

4 vit. – 1200 metros na pista de Areia. (Será formado com um mínimo de 6 inscrições) 
 
Amor de Mãe..............57kg 
Brigite Court...............57kg 
Cassarina...................57kg 
Flyer Black.................58kg 
Kaytwo......................55kg 
Lollita........................57kg 
Olympic Evergreen.....58kg 
Presidência................57kg 
Ressaca de Birigui.....57kg 
Sol e Forza................58kg 
Xaraes.......................58kg 
Zahirah Train..............57kg 
 

 

E2 – Fêmeas de 3 anos até 2 vit., 4 anos até 3 vit., 5 anos até 4 vit. e 6 e mais anos até 

5 vit. – 1200 metros na pista de Areia. (Será formado com um mínimo de 5 inscrições) 
 
Anunciatta.................57kg 
Basic Illusion.............58kg 
Billie Holiday……...…58kg 
Fila Anda..................58kg 
Quest For Honour.....58kg 
Tobethere……..........57kg 
 
 

O páreo E1 poderá ser juntado ao E2, caso haja menos de 6 inscrições no E1 e ao 

menos uma inscrição no E2.  

 

 

O páreo misturado E1/E2 será formado com um mínimo de 6 inscrições.  

 

 

Fêmeas inscritas no páreo E2 poderão ser aproveitadas no páreo P1 em 1.200 

metros na pista de Areia ou na Prova Especial Mandaia em 800 metros na pista de 

Grama, ambos os páreos a serem corridos nos dias 13 ou 15 de janeiro, se houver 

interesse por parte do proprietário do animal e do treinador responsável. 
 
 

 
 
 
 



                        

 

4ª) Informações sobre a chamada para Produtos Ganhadores:  
 
 

a) Tabela de Pesos em páreos na pista de GRAMA: 
 

 
PRODUTOS GANHADORES (Produtos de 3 e mais anos ganhadores) – Pesos em kg 

Idade/Vitórias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 anos 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 x x x x x 

4 anos x 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 x x x x 

5 anos x x 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 x X x 

6 anos x x x 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 x x 

7 anos x x x x 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 x 

8 e mais anos x x x x x 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 

 
 
 

b) Tabela de Pesos em páreos na pista de AREIA: 
 

 
 PRODUTOS GANHADORES (Produtos de 3 e mais anos ganhadores) – Pesos em kg 

Idade/Vitórias 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

3 anos  49  51  53  55  57  59  61  63  x x x x x 

4 anos  x  49  51  53  55  57  59  61  63  x x x x 

5 anos  x  x  49  51  53  55  57  59  61  63  x x x 

6 anos  x  x  x 49  51  53  55  57  59  61  63  x x 

7 anos  x  x  x  x  49  51  53  55  57  59  61  63  x 

8 e mais anos  x  x  x  x  x 49  51  53  55  57  59  61  63 

 

 
 

c) Os pesos poderão ser ajustados de acordo com os animais inscritos, sendo que o 
peso mínimo nunca será inferior a 49kg e o peso máximo será de pelo menos 
58kg até no máximo 64kg. 
 

 
d) Será permitida a descarga de peso de aprendizes. 

 
 

e) Os páreos da chamada P1 serão formados com um mínimo de 5 (cinco) 
inscrições. 
 
 

f) Fêmeas terão 2kg de descarga quando enfrentarem os machos. 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 03 de janeiro de 2018                   Diretoria de Turfe 
      
 


