
                        

      
 
 

 

Reuniões da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 19 de dezembro 
de 2020. 

RESOLUÇÕES:  

 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para o GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE 

ANTONIO CORRÊA BARBOSA (G3), reservado a produtos de 3 e mais anos, na 

distância de 2.200 metros, pista de areia, chamado para o dia 09/01/2021, serão 

recebidas até às 16:00 horas do próximo dia   28, 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 terem feito o cânter de forma irregular, em R$50,00, M.Ribeiro (Xavi 

Gold), Rudinick Viana (Lord Of Westbury), Jeane Alves (Bôa e Famosa) e P.Jesus 
(Xistreme) e em R$100,00, G.Martins (John Galliano e Olho Mágico). 
  

3ª) Multar em R$50,00, por terem se apresentado com atraso para o cânter, R.Viana 
(Kawhi), A.Mesquita (Mister Pipo) e M.Mesquita (Partida Final). 
 

4ª) Multar em R$20,00, por ter perdido o chicote logo após a partida, Rudinick Viana 
(Idril). 
 

5ª)  Multar em R$240,00, pelo excesso de peso constatado na pesagem, R,Mendonça 
(Fantastic Boy). 
 

6ª)  Proibir a participação do animal Gigi em corridas promovidas por esta Sociedade, 
no período de 20/12/2020 a 18/01/2021, por ter apresentado hemorragia bilateral, 
sendo que, devido à sua indocilidade, não foi possível realizar o exame 
endoscópico. 
 

7ª) 
 
 
 

8ª) 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição 
de Ourinho da Mamãe, por indocilidade desse animal nos trabalhos de 
alinhamento. 
 
Comunicar aos senhores treinadores sobre alteração dos horários dos matinais no 
final do ano de 2020 e começo do ano de 2021: 
 
25/dez – sexta-feira – raias fechadas 
01/jan – sexta-feira – 6:30 às 8:30 horas 
 
Nos demais dias, o horário de funcionamento será normal, com exceção aos 
domingos que estarão fechadas. 
 
 
 

  

                   São Paulo, 23 de dezembro de 2020                  Comissão de Corridas 
 


