
                        

 

       
 
 

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

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Mudanças na Programação Clássica 2020: 
 
*-Grande Prêmio Julio Cesar Ferreira de Mesquita (G3) – antecipado para o dia 20 de 
junho, chamada alterada para Produtos de 3 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio General Couto de Magalhães (G3) – antecipado para o dia 20 de 
junho, chamada alterada para Produtos de 3 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Clássico Conselheiro Antonio da Silva Prado (L) – antecipado para o dia 4 de julho, 
chamada, distância e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Presidente Mario Ribeiro Nunes Galvão – data mantida, distância 
alterada para 2.000M e chamada alterada para Éguas de 4 e mais anos; 
 
*-Clássico Secretário de Estado da Agricultura (L) – antecipado para o dia 11 de julho, 
chamada alterada para Produtos de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Câmara Municipal – antecipado para o dia 25 de julho, chamada, 
distância e pista mantidas; 
 
*-Clássico Prefeito de São Paulo (L) – antecipado para 8 de agosto, chamada alterada 
para Produtos de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Kigrandi – adiada para o dia 22 de agosto, chamada, distância e pista 
mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo (G3) – 
antecipado para o dia 29 de agosto, chamada alterada para Produtos de 4 e mais anos, 
distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Luiz Fernando Cirne Lima (G3) – antecipado para o dia 29 de agosto, 
chamada alterada para Éguas de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Presidente Marcio Correa de Toledo (G3) – antecipado para o dia 29 
de agosto, chamada, distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Alberto Santos Dumont (G3) – antecipado para o dia 12 de setembro, 
chamada alterada para Produtos de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Teothonio Piza Lara – adiada para 12 de setembro, chamada, distância 
e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Ministério da Agricultura (G2) – antecipado para o dia 26 de setembro, 
chamada alterada para Produtos de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Conde Silvio Alvares Penteado (G2) – antecipado para o dia 26 de 
setembro, chamada alterada para Éguas de 4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Proclamação da República (G2) – antecipado para o dia 26 de 
setembro, chamada, distância e pista mantidas; 



                        

 
*-Prova Especial Tito Mello Zarvos – adiado para o dia 3 de outubro, chamada, distância 
e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Alfredo Sestini – adiada para 10 de outubro, chamada, distância e pista 
mantidas; 
 
*-Prova Especial C.P.O.R – Centro de Preparação de oficiais da Reserva – antecipada 
para 31 de outubro, chamada, distância e pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Odysseus – adiada para o dia 14 de novembro, chamada, distância e 
pista mantidas; 
 
*-Prova Especial Northon – Cavalo recordista de vitórias no Hipódromo de Cidade 
Jardim – nova prova a ser corrida em 21 de novembro, na distância de 2.200M na pista 
de Areia, aberta a Produtos de 3 e mais; 
 
*-Grande Prêmio Governador do Estado (G2) – adiado para o dia 28 de novembro, 
chamada, distância e pista mantidas; 
 
*-Copa Japão de Turfe (G3) – adiada para o dia 28 de novembro, chamada, distância e 
pista mantidas; 
 
*-Clássico Luiz e José Vieira de Carvalho Mesquita (L) – adiado para o dia 28 de 
novembro, chamada alterada para Produtos de 3 e mais anos, distância e pista 
mantidas; 
 
*-Grande Prêmio Presidente Antonio Correa Barbosa (G3) – adiado para o dia 19 de 
dezembro, chamada, distância e pista mantidas – torna-se a seletiva do JCSP para 
Grande Prêmio Latinoamericano (G1), a ser realizado em 13 de março de 2021 no 
Hipódromo de Monterrico, em Lima, Peru, na distância de 2100M AREIA, aberto a 
Produtos de 3 e mais anos). 
 
 
 
 
  

 
São Paulo, 15 de maio de 2020                 Comissão de Corridas 

 


