
                        

  

       
 
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 10 de maio de 
2020. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$50,00, P.Jesus (Guerra Nuclear), 
Jeane Alves (Jaboticaba Bella), B.Queiroz-RJ (Regal Aquilo), R.Viana (Pomponius), 
A.L.Silva (Chloe da Mona) e M.Ribeiro (Paradise Lost) e em R$100,00, F.Larroque 
(Kaluana Lotus e I Just Run) e V.S.Paiva-PR (Cherry Salto e Ichbon Court). 
 

2ª)  Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, M.Ribeiro (Northern Lights) 
Jeane Alves (Hear My Plea), R.Viana (Nabucodonosor) e V.S.Paiva-PR (Hard Summer). 
 

3ª) Multar em R$240,00,  pelo excesso de peso constatado na repesagem, G.Cardoso (Mengo 
Mil) e A.L.Silva (Itagiba). 
 

4ª) Multar em R$20,00, A.L.Silva, por ter perdido o chicote no páreo em que pilotou Le 
Leopard. 
 

5ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no respectivo Livro, as ocorrências verificadas 
no percurso, W.Ariel (Norma Jean) e M.Platini (Lord Blue Eyes). 
 

6ª) Multar em R$20,00, P.Jesus (Magia Negra), por não ter relatado no Livro de Ocorrências o 
atraso verificado na partida. 
 

7ª) Multar em R$ 200,00 os treinadores E.Petrochinski (Xaxexixoxu), e J.C.Avila (Hayden), por 
terem corrido seus pensionistas com a língua amarrada, tendo solicitado autorização após 
o compromisso de montaria. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, a partir de 22 do corrente, F.Larroque, por ter prejudicado 
competidores no páreo em que pilotou Sicut. 
 

9ª) Suspender por 01 (uma) reunião, a partir de 22 do corrente, B.Queiroz-RJ (Apaixonado  
Thunder), por desvio de linha logo após a partida (Art.143 §1º do CNC). 
  

10ª) Suspender por 01 (uma) reunião a partir de 22 do corrente. V.S.Paiva-PR, por ter 
prejudicado competidores no páreo em que pilotou Zuruck Vom Ring, penalidade que se 
estende por mais 02 (duas) reuniões, pelo mesmo motivo, no páreo em que pilotou Yes 
Money. 
 

11ª) 
 

Aceitar as explicações do jóquei M.S.Machado e deixar de puni-lo por infração à letra “d” 
do artigo 61 do Código Nacional de Corridas. 
 

12ª) Dar por cumprida nesta data a penalidade aplicada em 02 do corrente ao aprendiz P.Jesus 
(Velvet Sky).  
 

13ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futuras inscrições de 
Urbana, I Just Run e Jaboticaba Bella pela indocilidade desses animais na partida e de 
Haduken, por negar-se a partir. 
 

14ª) 
 
 

15ª) 

Aumentar para R$100,00 (Cem Reais) a partir de 16 do corrente, o valor da multa por uso 
imoderado do chicote. 
 
Advertir os jóqueis Rudinick Viana, V.S.Paiva e V.Souza por conduta inadequada na 
reunião de 10 de maio do corrente. 

 
 

 



                        

 
 

 
16ª) Chamada Extra para as corridas de 22 ou 23 de maio de 2020: 

 
M8 – Turma/Claiming Opcional (R$8-10 mil) 
 
Produtos de 5 e mais anos até 4 vitórias, 6 anos até 5 vitórias, 7 anos até 6 vitórias e de 8 
e mais anos até 7 vitórias 
 
1.200 metros – Areia 
 
---Exclusivo para animais alojados no Hipódromo de Cidade Jardim ou no Centro de 
Treinamento de Campinas há no mínimo 30 dias; 
---Excluídos os ganhadores de qualquer páreo nos últimos 30 dias; 
---Sobrecarga de 2kg para os ganhadores de páreos de claiming ou claiming opcional nos 
últimos 60 dias; 
---Descarga de 1kg para os sem colocação nas duas últimas atuações em qualquer páreo 
em SP ou no RJ nos últimos 90 dias; 
---Descarga de 2kg para os sem colocação nas três últimas atuações em qualquer páreo 
em SP ou no RJ nos últimos 120 dias; 
---Descarga adicional de 1kg para os animais com direito a descarga que não obtiveram 
vitória em qualquer páreo nos últimos 180 dias. 
 
APITO SIM – 54kg 
FIRST MEETING – 51kg 
GALBAS – 59kg 
HORUS – 58kg 
JUSTO MANO – 53kg 
MESTRE ALEMÃO – 53kg 
OBRIGADOAMIGOS – 56kg 
O NOSSO NEGRO – 56kg 

 QING YUAN – 58,5kg 
REDEMPTION – 51kg 
UNBROKEN – 56kg 

  
  

 
Obs.: pesos consideram corridas até 10/05/2020. 

      
 
 

São Paulo, 12 de maio de 2020                 Comissão de Corridas 


