Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 13 de novembro de
2017.
RESOLUÇÕES:
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para o GRANDE PRÊMIO CONSAGRAÇÃO – (Gr.III) –
reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 3.000 metros, pista de grama,
chamado para o dia 02 de dezembro p.f., serão recebidas até às 14:00 horas do dia 21, terçafeira, mediante os pagamentos ou débitos referidos na Tabela de Valores dos Addeds (VIDE
SITE). O ANIMAL QUE NÃO FOR PRÉ-INSCRITO, NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PROVA.
2ª) COMUNICAR QUE AS INSCRIÇÕES PARA OS PÁREOS CHAMADOS PARA O DIA 25 DO
CORRENTE SERÃO RECEBIDAS ATÉ ÀS 12:00 HORAS DA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 16.

3ª) Suspender por 1 (uma) reunião, a partir de 25 do corrente, L.Felipe, por ter prejudicado
competidores na reta de chegada no páreo em que pilotou Fire Back (art.140).
4ª) Suspender por 1 (uma) reunião, a partir de 25 do corrente, M.Ribeiro, por ter prejudicado
competidores na reta de chegada no páreo em que pilotou Sabula Well’s (art.140).
5ª) Suspender por 8 (oito) dias, a partir de 25 do corrente, A.Farias, por infração da letra “D” do
artigo 61 do Código Nacional de Corridas.
6ª) Suspender por 8 (oito) dias, a partir de 25 do corrente, I.Silva, por infração do art. 153, parágrafo
3º do Código Nacional de Corridas.
7ª) Suspender por 8 (oito) dias, a partir de 21 do corrente, V.S.Lopes por infração da letra “L” do
artigo 47 do Código Nacional de Corridas.
8ª) À vista das explicações prestadas pelo treinador D.Antunes (Rutherford Bohr), alterar para 15
(quinze) dias a penalidade que lhe foi aplicada em Resolução desta Comissão de Corridas de
06/11/2017.
9ª) Multar em R$ 20,00, V.Leal, por ter perdido o chicote no páreo em que pilotou Marechal.
10ª) Multar em R$ 40,00, pelo uso imoderado do chicote, A.Farias (Billie Hollyday), U.Silva (Jasmim
Smell) e L.Felipe (Rei da Corte).
11ª) Multar por não declararem no Livro de Ocorrências o prejuízo na reta de chegada, em R$ 20,00,
A.Farias (Barishnikov) e R.Viana (It’s Time Now).
12ª) Multar por não declararem no respectivo Livro o atraso verificado na partida em R$ 20,00,
L.Henrique (RJ) (Tantiny) e M.Ribeiro (Margot Star).
13ª) Multar por terem feito irregularmente o cânter em R$ 20,00, W.S.Cardoso (RJ) (Arrocha) e
W.Blandi (RJ) (Rasgado de Birigui).
14ª) Multar em R$ 30,00, L.Felipe, por reclamação indevida no Livro de Ocorrências no páreo em
que pilotou Fire Back.
15ª) Multar em R$ 480,00, R.Viana, por excesso de peso constatado na repesagem no páreo em que
pilotou Xafic (reincidente).
16ª) Multar em R$ 720,00, R.Viana, por excesso de peso constatado na pesagem no páreo em que
pilotou (Xafic e La Furia Sulista).
17ª) Multar em R$ 40,00, J.Henrique (Renania’s Moon), por inobservância das normas estabelecidas
sobre procedimentos especiais durante as corridas.
18ª) Multar em R$ 200,00, W.G.Tosta, por ter corrido o animal Massimus Marc com a língua
amarrada, tendo solicitado autorização somente após o compromisso de montaria.
19ª) Multar em R$ 200,00, pelo mau arreamento de animais a seus cuidados, C.M.Silva (Fire Back),
J.G.Costa (Olho de Alegria), M.Gosik (Destiempo) e D.Garcia Jr. (Margot Star).
20ª) Chamar a atenção dos treinadores de Kaytwo, Only American, Desejada Blue e Sabula Well’s
por indocilidade na partida e de Margot Star por negar-se a partir.
21ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição de
Orizona por indocilidade na partida.
PÁG.1

PÁG.2
22ª) Dar conhecimento aos interessados das alterações feitas na Programação Clássica e Provas
Especiais para o mês de dezembro próximo, a saber:
Prova Especial Estreia: adiada para o dia 09.
G.P. Natal (Gr.III): antecipado para o dia 09.
Prova Especial Harmonia: Éguas de 3e+anos – 800 metros grama: programada para o dia 09
Prova Especial Flying Boy: adiada para o dia 16.
Prova Especial Donética: adiada para o dia 23.
Prova Especial Encerramento: Prod. 3 e+anos - 1500 metros areia: Programada para o dia 23.
Abaixo, a Programação integral:

02 09 16 23

PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO
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)
G.P. NATAL - (Gr.III) - (ADDED) - Produtos de 3 e mais
anos (Tabela II)
PROVA ESPECIAL HARMONIA - Éguas de 3 e mais anos
(Tab.II)- Desc.de 2kg às s/vit. em Prova Clás.desde
01/06/17
PROVA ESPECIAL FLYING BOY- Prod. de 3 e + anos
(Tab.II)-Desc.de 2kg aos s/vit. em Prova Clás.desde
01/06/17
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)
PROVA ESPECIAL DONÉTICA - Éguas de 3 e mais anos
(Tabela II)-Desc.de 2kg às sem vitória em Prova Clássica
desde 01/06/17
PROVA ESPECIAL ENCERRAMENTO - Produtos de 3 e
mais anos (Tabela II)-Desc.de 2kg às sem vitória em Prova
Clássica desde 01/06/17

São Paulo, 14 de novembro de 2017
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