
                     

 
 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 15 de setembro de 2018. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO 

- (2ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS)  – (G1) – reservado a produtos de 3 

anos, na distância de 2.000 metros, pista de grama,  DIANA - (3ª PROVA DA QUÁDRUPLA 

COROA DE POTRANCAS (G1) – reservado a potrancas de 3 anos, na distância de 2.000 metros, 

pista de grama, PRESIDENTE ANTONIO CORREA BARBOSA – (G3) – reservado a produtos de 

3 anos, na distância de 2.200 metros, pista de areia, MINISTRO DA AGRICULTURA – (G3) – 

reservado a produtos de 3 e mais anos na distância de 2.400 metros, pista de grama, LUIZ 

FERNANDO CIRNE LIMA – (G3) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 1.800 
metros, pista de grama, chamados para o dia 06 de outubro p.f., serão recebidas até às 14:00 
horas do próximo dia 24, 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) Suspender por 2 (duas) reuniões a partir de 29 do corrente, W.Pimentel, por prejudicar competidor 

nos 300 metros finais no páreo em que pilotou Friday Royal (Art. 143 § 1º do C.N.C). 
 

3ª) Multar em R$ 20,00, W.Pimentel, por não ter declarado no Livro de Ocorrências o atraso verificado 
na partida no páreo em que pilotou Fly Low. 
 

4ª) Adiar o CLÁSSICO PAULO JOSÉ DA COSTA E PROF. DR. PAULO JOSÉ DA COSTA JR. (L) para o dia 
29/09/2018, alterando a chamada para Éguas de 3 e mais anos, mantendo a pista e distância – 1900 metros, 
pista de Areia. Informar que a PROVA ESPECIAL JACUTINGA programada para o dia 29/09/2018, por conta 
da mudança no CLÁSSICO PAULO JOSÉ DA COSTA E PROF. DR. PAULO JOSÉ DA COSTA JR. (L), 
ESTÁ CANCELADA. 

 
5ª) Chamar para as corridas do dia 6 de outubro de 2018 os seguintes páreos: 

 

H1 - Handicap Especial A – Produtos de 4 e mais anos ganhadores – 1400 metros Grama 

H2 - Handicap Especial B – Éguas de 3 e mais anos ganhadoras – 1400 metros Grama 
 

-Prêmio ao 1º colocado dos Handicaps Especiais – R$4.500,00 + bônus de R$1.500,00. Prêmios das demais 
colocações serão de acordo com o C.N.C.. 
-O valor das inscrições para estes dois páreos será de R$1.000,00 (hum mil reais) para cada, sendo que o 
valor total arrecadado será destinado a uma bolsa extra, com o Jockey Club de São Paulo adicionando 40% 
do valor total arrecadado com as inscrições. 
 Exemplo: Em caso de 10 inscrições, a bolsa extra será de R$14.000,00 – sendo 10 mil reais em inscrições e 
4 mil reais de acréscimo do JCSP. 
-A distribuição da bolsa extra será de acordo com o C.N.C. e os valores referentes aos proprietários(as) 
serão pagos após a confirmação do páreo para o(a) proprietário(a), seu procurador(a) ou o(a) responsável 
pelo Stud ou Haras. 
-Os valores nas contas correntes de proprietários não poderão ser utilizados para o pagamento das 
inscrições nos Handicaps Especiais A e B. 

-As inscrições serão recebidas até às 14 horas do dia 26 de setembro, quarta-feira. 

-A publicação dos páreos será no dia seguinte, quinta-feira, dia 27 de setembro, até às 16 horas. 

-Os pagamentos referentes às inscrições poderão ser feitos em dinheiro ou em cheque de emissão do 

proprietário do animal inscrito, ou por meio de transferência bancária na conta do Jockey Club de São 

Paulo, no Banco Bradesco S/A, agência 1322-6 (Jardins/Usp), conta corrente n° 41.776-9, CNPJ 

60.920.345/0005-19 ATÉ AS 14 HORAS DO DIA 29 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA. Uma cópia do 

depósito assim realizado deverá ser imediatamente enviada para os e-mails: 

diego.turfe@jockeysp.com.br e cturfe@jockeysp.com.br ou por fax, para (0XX11) 2161-8418, 

indicando o nome do proprietário, do treinador e do animal. 
-Em caso de dúvidas sobre qualquer um dos itens acima, entrar em contato com o Sr. Arthur Francisco na 
Comissão de Corridas, presencialmente, por telefone (11-2161-8446) ou por e-mail 
(cturfe@jockeysp.com.br). 
-Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Corridas. 
 

São Paulo, 18 de setembro de 2018                   Comissão de Corridas 
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