Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 05 de agosto de
2017.
RESOLUÇÕES:
1ª)
Adiar para 02/09/2017 a realização do Clássico Prefeito do Município de São Paulo (Produtos de 3 e

mais anos – 1500 metros – pista de grama), anteriormente marcada para 26/08/2017.
2ª)

Chamar para o dia 02 de setembro pf., os seguintes páreos suplementares, já com inscrições sugeridas
e relacionadas abaixo, a saber:

200 – ÉGUAS DE 4 E MAIS ANOS SEM VITÓRIA – 1600M GRAMA
DOUTRINA
EGOIST GIRL
FILADELFIA FREEDOM
FROUFROU DA FAXINA
GUITAR SERENADE
KAXAÇA
KIMERA MOON
OLYMPIC GIULIA
SECRET OF LOVE
SIGNORINA PREGO
ULTRA RAÇA
VAI PRA PUNTA
Os treinadores dos animais acima relacionados (sugeridos) deverão confirmar ou retirar os mesmos,
com papeleta de inscrição ou de “forfait”, até às 12:00 horas do dia 25 do corrente.

201 – PRODUTOS DE 5 E MAIS ANOS ATÉ 1 VITÓRIA – 1400M AREIA
CANATO
CÉZANNE
FIRST MEETING
JEITO BOM
JOING YOU
LEBRON
NEY-NUDOLS
QUEOPS
REVENGER
RIBAUD CHAMPION
THE TRUE
XABU
Os treinadores dos animais acima relacionados (sugeridos) deverão confirmar ou retirar os mesmos,
com papeleta de inscrição ou de “forfait”, até às 12:00 horas do dia 25 do corrente.

202 – ÉGUAS DE 5 E MAIS ANOS ATÉ 1 VITÓRIA 1400M AREIA
DALLARA
DELAFORCE
DESEJADA BLUE
ELA CORRE
HANNAH MONTANA
IT’S TIME NOW
LA DONNA
LUMIERE
LUZ VERDE
MINHA VIOLA
RENDEZ-VOUS
UCHA BABY
WILDKATZE
WINNIE CRYSTAL
Os treinadores dos animais acima relacionados (sugeridos) deverão confirmar ou retirar os mesmos,
com papeleta de inscrição ou de “forfait”, até às 12:00 horas do dia 25 do corrente.

obs.
1- Os animais que pertencerem a estas “chamadas” e não estiverem relacionados, poderão ser
inscritos até às 12:00 horas do dia 25 do corrente.
2- O páreo será formado com no mínimo 06 (seis) competidores de números diferentes e com o
máximo de 13 (treze) animais, podendo ser divido, por sorteio, quando o número for superior.
3- O programa “branco” será publicado no dia 28 do corrente com as inscrições confirmadas.
4- Em nenhuma hipótese os páreos chamados desta forma serão reunidos a outros.
5- Os casos omissos serão resolvidos a critério da Comissão de Corridas.

VIDE – VERSO

3ª)

Suspender por 1 (uma) reunião, a partir de 19 do corrente, M.Ribeiro por ter
prejudicado competidores durante o percurso no páreo em que pilotou Poker de
Birigui.

4ª)

Suspender por 15 (quinze) dias, a partir de 19 do corrente, A.Maciel, por ter
prejudicado competidores com alteração de resultado (art.159), penalidade que
se estende por mais 15 (quinze) dias, por ter prejudicado competidores nos
1100 metros no páreo em que pilotou Relevo de Birigui (art.140).

5ª)

Multar pelo excesso de peso constatado na pesagem, em R$ 240,00, R.Viana
(Kaytwo).

6ª)

Multar por terem feito irregularmente o cânter, em R$ 20,00, A.Mesquita (Leda
Catunda), Weslley Gomes (Cau), A.L.Silva (Five Star) e L.Henriques (Amado
Amigão).

7ª)

Multar em R$ 20,00, por não terem declarado no Livro de Ocorrências o atraso
verificado na partida, E.Pereira (Brigite Court) e Weslley Gomes (Haley).

8ª)

Multar em R$ 20,00, Jeane Alves, por não ter declarado no respectivo Livro, a
ocorrência verificada logo após a partida no páreo em que pilotou Betsy do
Jaguarete.

9ª)

Multar em R$ 40,00, T.Haidar (Garota do Cambuci), por inobservância das
normas estabelecidas sobre procedimentos especiais durante as corridas.

10ª)

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futuras
inscrições de Le Fin por indocilidade na partida e de Haley por negar-se a
partir.

11ª)

Chamar a atenção do treinador de Leda Catunda por negar-se a partir.

São Paulo, 08 de agosto de 2017

Comissão de Corridas

