
                        

  

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

 
RESOLUÇÕES: 
 
 

1ª) Comunicar que as inscrições para o GRANDE PRÊMIO “PRESIDENTE ANTONIO 
TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO NETTO"- (G3), reservado a éguas de 3 e mais anos, na 
distância de 1.400 metros, pista de grama, chamado para o dia 01/08/2020, 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).  
 

2ª) Fixar para o dia 25 do corrente, a entrega dos prêmios aos vencedores das Estatísticas da 
Temporada de 2019/2020, na arquibancada social, a saber: Jóqueis: F.Larroque (vitórias) e 
V.Rocha-PR (eficiência); Treinadores: M.André (vitórias) e A.F.Correia (eficiência); Aprendizes: 
J.Severo (vitórias); Proprietários: Haras Phillipson (prêmios) e Haras Phillipson (vitórias); Criadores: 
Haras Phillipson (prêmios); Criadores de Produtos de 2 anos: Haras Cima (prêmios); Reprodutores: 
T.H.Approval (USA) (prêmios) Haras Phillipson; Reprodutores de Produtos de 2 anos: Courtier 
(USA) (prêmios) Condomínio do reprodutor Courtier (USA); Reprodutores Nacionais: Quick Road 
(prêmios)  Condomínio do reprodutor Quick Road. 
 

3ª) Multar, por terem feito o cânter de forma irregular, e, R$50,00 F.Larroque (Quel Courage, 
R.Viana (Ocean Pacific), Jeane Alves (Bacilo) e R.Mendonça (Papito) e em R$100,00, 
A.L.Silva (Kick Pioneering e Inner Society) e M.Mesquita (Luckysiri e Olympic Hotel). 
 

4ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, F.Larroque (Quel Courage), 
Z.M.Rosa-PR (Dariak), A.L.Silva (Japurá) e M.Mesquita (Intensa Bela). 
  

5ª) Multar em R$20,00, L.Felipe, por não ter relatado no respectivo Livro, as ocorrências 
verificadas no páreo em que pilotou Orelhas Pa.  
 

6ª) Multar, pelo excesso de peso constatado na repesagem, em R$120,00, (V.S.Paiva-PR e 
M.Decki-PR (Topete e Birigui) e em R$240,00, V.S.Paiva-PR (Nova Bianca). 
 

7ª) Suspender por 01 (uma) reunião (dia 25/07/2020), A.L.Silva (Japurá), por prejudicar 
competidor durante o percurso (art.140 do CNC). 
  

8ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 25 do corrente, F.Larroque (New American 
Dream), por prejudicar competidores durante o percurso (art.140 do CNC). 
 

9ª) Suspender por 01 (uma) reunião (dia 25/07/2020), Rudinick Viana (Master Tiko) por 
prejudicar competidor na reta de chegada (art.140 do CNC). 
 

10ª) Suspender, por infração do artigo 154 do Código Nacional de Corridas, por 60 (sessenta) 
dias, a partir de 25 do corrente, R.Viana, jóquei de Ocean Pacific (falta de peso na 
repesagem). 

  
  

                            São Paulo, 13 de julho de 2020             Comissão de Corridas 
  
  

  
                      


