
                        

 

 
     

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 12 de 
fevereiro de 2022. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

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

OLIVEIRA DE BARROS– (G3) – reservado a Éguas de 3 e anos, na distância de 
1800 metros, pista de grama, chamado para o dia 05 de março p.f., serão 
recebidas até às 16 horas do dia 21/02/2022, (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 em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, A.L.Silva (Xá 
Persa), J.Ricardo-RJ (Olympic Linkedin) e L.Salles (Jobster). 
 

3ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso constatado na repesagem, 
L.Henriques (Aquenaton). 
 

4ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, L.Henriques (Indigo 
Guerreiro). 
 

5ª) Multar em R$200,00, o treinador V.S.Lopes, por não ter comunicado que seu 
pensionista Olympic Linkedin é castrado. 
 

6ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 19 do corrente, por infração da letra “d” 
do Art. 61 do Código Nacional de Corridas (não comparecer para cumprir seu 
compromisso de montaria), F.Larroque (Alamo do Kentuky).  
 

7ª) Suspender por 60 (sessenta) dias, a partir de 17 do corrente, o jóquei E.Pereira, 
por infração do artigo 40 do Código Nacional de Corridas (reincidente). 
 

8ª) 
 
 

9ª) 
 
 
 
 

10ª) 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição 
do animal Vis, por indocilidade nos trabalhos de alinhamento. 
 
Dar conhecimento ao Boletim nº 510 da Comissão de Corridas do Jockey Club do 
Paraná, de 14/02/2022, suspendendo por 30 (trinta) dias o jóquei F.Larroque (Art. 
61, letra ‘d’ do C.N.C.), suspensão que será cumprida imediatamente após o 
cumprimento da suspensão no item 6 desta Resolução. 
 
Dar conhecimento ao Boletim nº 510 da Comissão de Corridas do Jockey Club do 
Paraná de 14/02/2022, suspendendo por 30 (trinta) dias, o jóquei A.Mesquita (Art. 
159 do C.N.C.), a partir do dia 20 do corrente. 

 
 

 

  
                   São Paulo, 14 de fevereiro de 2022           Comissão de Corridas 

 


