
                        

 

    
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 04 de 
dezembro de 2021. 

1ª) Comunicar aos Srs. profissionais, da necessidade de renovação das 

respectivas matrículas para o ano turfístico de 2022, cujo prazo encerrar-se-á 

no próximo dia 30, devendo para tal fim, apresentarem os respectivos carnês 

do INSS quitados. 

 
2ª) Comunicar aos Srs. profissionais radicados no Jockey Club de Sorocaba que 

a renovação das autorizações para o exercício da profissão para o ano 

turfístico de 2022 em Cidade Jardim, deverá ser feita até o próximo dia 30, na 

Secretaria desta Comissão, mediante a apresentação dos respectivos carnês 

do INSS quitados e da relação de animais a seus cuidados. 

 
3ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, J.Ricardo-RJ (Davi 

Jones) e Rudinick Viana (Dark Soul). 

 
4ª) Multar em R$40,00, por não declarar atraso na partida, V.Souza (Tanta Alegria). 

 
5ª) Multar em R$40,00, por não relatar no respectivo Livro, a ocorrência verificada na 

reta de chegada, A.Mesquita (Big Angel). 
 

6ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 18/12/2021, por prejuízos causados 
na reta de chegada, L.Felipe (Permiso Roman). 
 

7ª) 
 
 

8ª) 
 
 
 

 
 
 
 

 
9ª) 

Chamar a atenção do treinador de Zilhão, para a indocilidade de Zilhão nos 
trabalhos de alinhamento. 
 
Instaurar sindicância para apurar as irregularidades encontradas em vistoria na 
cocheira 35. Convocar as seguintes pessoas a comparecerem na terça-feira às 10 
horas no escritório da Comissão de Corridas: 
 

Eduardo Gosik – treinador; 
Lucas Quintana – treinador; 
Mario Gosik – treinador; 
Dr. Jorge Gosik – veterinário; 
Dra. Caroline Tadeu – veterinária. 

 
Comunicar que os adiantamentos de prêmios das corridas de 18 de dezembro de 
2021, serão os seguintes:  
 

Grandes Prêmios – R$15.000,00 ao 1º colocado; R$4.000,00 ao 2º lugar; R$2.800,00 ao 3º 
lugar; e R$1.100,00 ao 4º lugar. 
 

Prova Especial – R$7.200,00 ao 1º colocado; R$1.200,00 ao 2º lugar; R$750,00 ao 3º lugar 
e R$300,00 ao 4º lugar. 
 

Turma – R$5.500,00 ao 1º colocado; R$1.000,00 ao 2º lugar; R$600,00 ao 3º lugar; e 
R$250,00 ao 4º lugar. 
 

Claiming – R$3.500,00 ao 1º colocado; R$600,00 ao 2º lugar; R$350,00 ao 3º lugar; e 
R$150,00 ao 4º lugar. 

 
             São Paulo, 10 de dezembro de 2021                        Comissão de Corridas 

 


