
                        

 

      
 
 

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

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “IPIRANGA” - 

(G1) - (1ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS) - reservado a 

produtos de 3 anos, na distância de 1.600 metros, pista de grama,  “BARÃO DE 

PIRACICABA” - (G1) - (1ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE POTRANCAS) 

– reservado a potrancas de 3 anos, na distância de 1.600 metros, pista de grama 

e “INDEPENDÊNCIA” – (G3) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância 
de 1.000 metros, pista de grama, chamados para 05/09/2020, 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 DAS 
PROVAS 
 

2ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, M.S.Machado (Rio 
Cheio) e A.L.Silva (Mi Verdad). 
 

3ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, B.Queiroz-RJ (Love 
You More), Rudinick Viana (Fofa Linda), F.Larroque (Boreas) e A.L.Slva (Veloso). 
 

4ª) Multar em R$20,00, M.Ribeiro, por ter perdido o chicote na reta de chegada no 
páreo em que pilotou Piedra Di Rosetta. 
 

5ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso na pesagem, N.A.Santos 
(Heartbeeps). 
 

6ª) Multar em R$ 50,00, L.Quintana (Apaixonado Thunder), por inobservância das 
normas estabelecidas sobre procedimentos especiais durante as corridas. 

  
7ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrência o atraso 

verificado na partida, W.Ariel (Magic Hope) e I.Silva (Olympic Jingle). 
 

8ª) Multar em R$40,00, o treinador L.A.Fernandes-SP, pelo mau arreamento de Nat 
Champ. 
 

9ª) 
 
 
 

10ª)  

Tomar conhecimento da comunicação do Jockey Club do Paraná, de 13 do 
corrente, suspendendo por 01 (uma reunião), dia 29 do corrente, M.Ribeiro 
(Giesta), por ter prejudicado competidores na reta de chegada. 
 
Correção no projeto de inscrições do mês de agosto: 
 
29/08 – Prova Especial Colina Verde – POTRANCAS de 3 anos – 1.800M Grama 
 
 

  
São Paulo, 17 de agosto de 2020                  Comissão de Corridas 

      


