
                        

      
 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 21 de março de 2021. 
 

  
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “PRESIDENTE RAPHAEL AGUIAR PAES 

DE BARROS” – (G3) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista de 
grama e “PRESIDENTE JOSÉ CERQUINHO DE ASSUMPÇÃO” – (G3) -  reservado a produtos de 3 e mais 
anos na distância de 1600 metros, pista de grama, chamados para o dia 10/04/2021, serão recebidas 
até às 16 horas do próximo dia 29, (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) INFORMAR QUE AS INSCRIÇÕES PARA OS PÁREOS CHAMADOS PARA O DIA 10 DE ABRIL P.F., SERÃO 
RECEBIDAS ATÉ ÀS 12:00 HORAS DA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 1º DE ABRIL. 
 

3ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, A.Mesquita (Fux), M.Mesquita 
(Vijay), G.Martins (Lukrative), N.A.Santos (Higher Pyramid) e R.Mendonça (Lord Kowboy). 
 

4ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso constatado na repesagem, M.Platini (Venatrix) e 
N.A.Santos (Farao Uper). 
 

 5ª) Multar em R$40,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na partida, 
M.Mesquita (Vijay) e G.Martins (Rimas de Samir). 
 

6ª) Multar em R$40,00, por não terem relatado no respectivo Livro, as ocorrências verificadas na reta de 
chegada, V.Rocha-PR (Magic Of Control), R.Mendonça (Don-Tequila) e V.Gil-RJ (Jedinak). 
 

7ª) Multar em R$30,00, por ter feito declaração inverídica no Livro de Ocorrências, A.Mesquita (Fux). 
 

 8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, por ter prejudicado competidor na reta de chegada, M.Platini (Trick 
Twice). 
 

9ª) Chamar a atenção do treinador de You Dash, para indocilidade desse animal nos trabalhos de 
alinhamento. 
 

10ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição de Loretta, por 
indocilidade desse animal nos trabalhos desse animal na partida. 
 

11ª) Aceitar as explicações do jóquei F.Larroque, pelo não cumprimento do compromisso de montaria na 
corrida de 21/03/2021. 
 

12ª) De acordo com o resultado da sindicância instaurada por esta Comissão, para apurar 
responsabilidades sobre ocorrência referente à pesagem e repesagem do jóquei do animal Lasas 
Lotus, que participou do 9º páreo da corrida de 13/02/2021, determinar o seu arquivamento. 
 

13ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Dom, no período de 
22/03/2021 a 20/04/2021, por ter apresentado hemorragia pulmonar grau IV (Artigo 09 do 
Regulamento para Uso de Furosemida).  

  
 

                                     São Paulo, 24 de março de 2021                   Comissão de Corridas 
 


