
                        

 
Reunião Extraordinária da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 10 de 
janeiro de 2019. 
 
 

 1ª) Comunicar que as inscrições para o GRANDE PRÊMIO LINNEO DE PAULA 

MACHADO (G3), programada para o dia 2 de fevereiro de 2019, reservado a Produtos 

de 3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista de Grama, serão recebidas até 

às 16:00 horas do dia 24/01, quinta-feira, mediante o pagamento 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. 

 

Os proprietários dos animais inscritos estão isentos do pagamento taxa de 

inscrição e neste não haverá ADDED. 
 
O ganhador do GRANDE PRÊMIO LINNEO DE PAULA MACHADO (G3) será o indicado 
do Jockey Club de São Paulo para participar do GRAN PREMIO LATINOAMERICANO 
LONGINES (G1). O segundo colocado será o primeiro suplente e o terceiro colocado o 
segundo suplente. 
 
O GRAN PREMIO LONGINES LATINOAMERICANO (G1), será realizado no dia 10 de 
março de 2019 no Club Hípico de Santiago, em Santiago, Chile, reservado a Produtos 
de 3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista de Grama, pesos da tabela OSAF, 
com bolsa de US$500 mil. 
 
Os pagamentos referentes às inscrições não poderão ser feitas por meio de débito em 
conta corrente, somente em dinheiro ou em cheque de emissão do proprietário do 
animal inscrito, ou através de transferência bancária na conta do Jockey Club de São 
Paulo, no Banco Bradesco S/A, agência 1322-6 (Jardins/USP), conta corrente n° 
41.776-9, CNPJ 60.920.345/0005-19.  
 
Uma cópia do depósito assim realizado deverá ser imediatamente enviada para os e-
mails: cturfe@jockeysp.com.br ou pturfe@jockeysp.com.br por fax, para (0XX11) 2161-
8418, indicando o nome do proprietário, do treinador e do animal. 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 10 de janeiro de 2019                   Diretoria de Turfe 
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