
                        

      
 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 13 de 
março de 2021. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para o GRANDE PRÊMIO PREFEITO FABIO DA SILVA 

PRADO – (G2) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista 

de grama, chamado para o dia 03/04/2021, serão recebidas até às 16 horas do 

próximo dia 22, (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, por terem feito o cânter de forma irregular, em R$50,00, M.Silva (No Way José), 
L.Felipe (On May Own), M.Mesquita (Golden Nugget) e em R$100,00, A.R.Oliveira (Inércia 
e Ithaca). 
 

3ª) Multar em R$50,00 o treinador Z.Medeiros, por ter apresentado com atraso para o cânter, 
sua pensionista Barbara Mighill.  
 

4ª) Multar em R$20,00, Jeane Alves (Golden Bryan), por ter perdido o chicote na reta de 
chegada. 
 

 5ª) Multar em R$40,00, por não terem relatado no respectivo Livro, as ocorrências verificadas 
logo após a partida, W.Ariel (Magic Hope) e R.Mendonça (Grande Kiko). 
 

6ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 27 do corrente, J.Severo (Xá Persa), por ter 
prejudicado competidores na reta de chegada. (Art.140 do CNC). 
 

7ª) Suspender por 03 (três) reuniões, a partir de 27 do corrente, M.Mesquitra (Iakopa), por ter 
prejudicado competidores logo após a partida. 
 

8ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 26 do corrente, I.Silva (My Scotch), por ter 
prejudicado competidor na reta de chegada com alteração no resultado do páreo. (Art.159 
do CNC). 
 

9ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 22 do corrente, o treinador Z.Medeiros (English 
Squad), por infração da letra “L” do artigo 47 do Código Nacional de Corridas. 

 

10ª) Chamar a atenção dos treinadores de Zilhão e Queensberry, para a indocilidade desses 
animais nos trabalhos de alinhamento. 

 

  
 
 

São Paulo, 15 de março de 2021                    Comissão de Corridas 
 

  
  

  


