
                        

      
 
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 08 de 
agosto de 2020. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “CRIADORES E 

PROPRIETÁRIOS DE CAVALOS DE CORRIDA DE SÃO PAULO” - G3 – reservado 

a produtos de 4 e mis anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama, “LUIZ 

FERNADO CIRNE E LIMA” G3– reservado a éguas de 4 e mais anos, na distância 

de 1.800 metros, pista de grama e “PRESIDENTE MARCIO CORREA DE TOLEDO” 

– G3, reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.000 metros, pista de 

grama,  chamados para o dia 29/08/2020, serão recebidas até às 10:00 horas de 

segunda-feira próxima, dia 17, 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 em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, W.Ariel (Vencedor 
Jovem) e M.Ribeiro (Protea). 
 

3ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, M.Mesquita (Nefertite), 
Rudinick Viana (Lillehammer) e L.Felipe (Zorro). 
 

4ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote, Jeane Alves (Xou Miss) – logo após 
a partida – e Rudinick Viana (New School) - na reta de chegada. 
         

5ª) Multar em R$20,00, P.Jesus, por não ter declarado no Livro de Ocorrências, o atraso 
verificado na partida do páreo em que pilotou Filho Rico. 
 

6ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de 
Estimada Patroa, pelas baldas em negar-se a partir.  
 

7ª) Alteração na chamada C2 e C3 para as corridas de 21 e 22 de agosto: 
 
C2 – Claiming (R$4-7 mil) – Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória – 1.300 Grama 
C3 – Claiming (R$4-7 mil) – Éguas de 4 e mais anos até 1 vitória – 1.300 Grama 

 
 
 

 

São Paulo,11 de agosto de 2020                  Comissão de Corridas 
      


