Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 16 de
outubro de 2021.
1ª)

Comunicar que as pré-inscrições para o GRANDE PRÊMIO CONDE SILVIO
ÁLVARES PENTEADO – (G2) - reservado a Éguas de 4 e mais anos, na distância
de 2.000 metros, pista de grama, chamados para o dia 05/11/2021, serão
recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 26, terça-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)

Comunicar aos senhores treinadores, que a partir do dia 21 do corrente, quintafeira, terá início a vacinação obrigatória contra “Influenza e Rhinopneumonite”, em
todos os animais alojados no Hipódromo de Cidade Jardim, Centro de Treinamento
de Campinas e Jockey Club de Sorocaba (P.S.I.), sendo que os animais inscritos ou
em tratamento serão vacinados em data oportuna.

3ª)

Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, J.Ricardo-RJ
(Jallabille), A.Mesquita (Molotov AJR), A.F.Matos (Mandato Rach) e M.Ribeiro
(Regal Avernus).

4ª)

Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, A.L.Silva (Vijay).

5ª)

Multar em R$40,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências, o atraso verificado
na partida, R.Mendonça (Bravado Rach).

6ª)

Multar em R$150,00 o treinador O.S.Pereira, por não ter fornecido ao respectivo
jóquei a farda do proprietário de D’Blendda Johrdan JM.

7ª)

Suspender por 01 (uma) reunião, dia 05/11/2021, por ter prejudicado competidores
logo após a partida, F.Larroque (Da Cocasse). - Art.l40 do CNC.

8ª)

Suspender por 03 (três) reuniões, a partir de 30/10/2021, por ter prejudicado
competidores logo após a partida, W.Ariel (Guerreira D’Anafer).

9ª)

Convocar os jóqueis A.L.Silva e R.Viana à sala da comissão de corridas no dia
23/10, sábado, para prestarem esclarecimentos sobre o desenrolar do 7º páreo da
reunião de 16/10/2021.

São Paulo, 21 de outubro de 2021

Comissão de Corridas

