
                        

 

       
 
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 11 de abril de 
2020. 
 
RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os Grandes Prêmios JOSÉ PAULINO NOGUEIRA– 
(G3) – reservado a éguas  de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros pista de grama, 
PRESIDENTE JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ – (G2) – reservado a produtos de 2 anos, na 
distância de 1.400 metros,  pista de grama, PRESIDENTE GUILHERME ELLIS (G2) –
reservado a potrancas de 2 anos, na distância de 1.400 metros, pista de grama e 
PRESIDENTE AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ – (G3) – reservado a produtos de 2 anos, 
na distância de 1.400 metros, pista de areia, chamados para o dia 02 de maio p.f., serão 
recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 20, 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, por não terem declarado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na partida, em 
R$20,00, P.Jesus (Harmonist), Rudinick Viana (Natonga da Miranda) e H.Fernandes-RJ 
(Grappa Serrana) e em R$40,00, W.Ariel (Ousado e Quatermain). 
 

3ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$50,00 H.Fernandes-RJ (Valet), 
A.F.Matos (Doctoral), P.Jesus (Therezoca) e W.Xavier-RJ (Apacanim) e em R$100,00, 
V.S.Paiva-PR (Urso de Birigui e Kindness ) e A.Mesquita (Takashi e Pioppo). 
   

4ª) Multar em R$50,00, por terem se apresentado com atraso para o cânter, M.Mesquita 
(Martin Saruê), Jeane Alves (Floret-Rouge) e R.Viana (Miss Carola). 
 

5ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso constatado na repesagem, R.Viana (Iquealis) e 
F.Chaves-RJ (Magic Survivor). 
 

6ª) Multar em R$200,00 o treinador L.Esteves-RJ, por ter corrido o animal Marumby com 
agarradeiras, tendo solicitado após o compromisso de montaria. 
 

7ª) Multar o treinador C.P.Almeida-RJ (Apacanim), em R$100,00, por ter comunicado após o 
compromisso de montaria que sua pensionista correria com antolhos e em R$200,00, que a 
mesma correria com a língua amarrada. 
 

8ª) Advertir os jóqueis F.Larroque e M.Platini e o aprendiz M.Mesquita, por manterem distância 
inadequada nos preparativos de alinhamento.  
 

9ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futuras inscrições de 
American Tiz, por indocilidade e de Zorro, por negar-se a partir.  
 
 

 
 
 

São Paulo,13 de abril de 2020                 Comissão de Corridas 
      


