
 

                       
                 
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 04 de janeiro de 2020 
 
 RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para o GRANDE PRÊMIO 25 DE JANEIRO – (G2) – reservado a 
éguas de 3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista de areia, chamado para o dia 25 do 
corrente, serão recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 13, segunda-feira, 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) Multar em R$20,00, I.Silva (Attimo), por não ter declarado  no Livro de Ocorrências o atraso 
verificado na partida. 
 

3ª) Multar em R$20,00,V.Rocha-Pr- (Tom Maior), por ter perdido o chicote nos 500 metros finais. 
 

4ª) Multar em R20,00, Rudinick Viana (Main Attraction), por não ter relatado no respectivo Livro a 
ocorrência verificada nos 800 metros finais. 
 

5ª) Multar em R$50,00, J.Severo (Imperatriz), por não declarado no Livro de Ocorrências a perda do 
chicote nos 300 metros finais. 
 

6ª) Multar em R$20,00, por terem feito irregularmente o cânter, Jeane Alves (Cara Hermana), 
A.Mesquita (Flory do Jaguarete), F.Larroque (Le Courtier), A.F.Matos (Glory Kowgirl) e em 
R$40,00, M.Mesquita (Nefertite e Elba do Jaguarete) e P.Jesus (English Squad e Justin Acteon),  
 

7ª) Tornar sem efeito a penalidade aplicada ao treinador G.J.Santos (Loyal Lion) em Resolução desta 
Comissão de Corridas, publicada em 26 de dezembro p.p., tendo em vista que a falta de peso 
constatado na repesagem do arreamento não contribuiu para a desclassificação do animal, uma 
vez que a repesagem do jóquei acusou a falta de 550 gramas, que por si só originou a 
desclassificação. 
 

8ª) Chamar a atenção do treinador de Main Attraction,  para a balda desse animal em negar-se a fazer 
a curva. 
 

9ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição do animal Attimo. 
 

10ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Moon Glow, no 
período de 05/01/2020 a 03/02/2020, por ter apresentado hemorragia pulmonar grau IV (artigo 09 
do Regulamento para Uso de Furosemida). 
 

  
  
  
  
  
                                                  São Paulo,07 de janeiro  de 2020 

                                                            Comissão de Corridas  
 


