
                        

 

    
 

 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 26 de junho 
de 2021. 

 
  

1ª) Comunicar que as inscrições para o GRANDE PRÊMIO “PRESIDENTE ANTONIO 

TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO NETTO"- (G3), reservado a éguas de 3 e mais anos, na 

distância de 1.400 metros, pista de grama, chamado para o dia 17/07/2021, serão 

recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 05/07/21, (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) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, G.Martins (Viking), 

Jeane Alves (Tollitur Quaestio), A.L.Silva (It’s A Prince) e A.Mesquita (Youmust). 
 

3ª) Multar em R$50,00, por ter se apresentado com atraso para o cânter, Rudinick Viana 
(No Red). 
 

 4ª) Multar em R$40,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências, os atrasos 
verificados na partida, I.Silva (Anifa) e J.Severo (Y Gold). 
 

5ª) Multar em R$100,00 por não terem comunicado nas papeletas de montaria que seus 
pensionistas correriam com antolhos, T.Haidar (Rosechrist) e Z.Medeiros-SO (Jeito 
Nosso). 
 

6ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, Jeane Alves (Quick 
Feet). 
 

7ª) Multar em R$200,00, o treinador N.Lima, por ter corrido o animal Baita Blade com a 
língua amarrada, tendo solicitado autorização após o compromisso de montaria. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 10/07/2021, por terem prejudicado 
competidores: Jeane Alves (Heidy Bloom) nos 800 metros e I.Silva (Reina Del Sol), 
nos 600 metros. (Art.140 do CNC).  
 

9ª) Chamar a atenção do treinador de Anifa, para a balda desse animal em negar-se a 
partir. 
 

10ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de 
Kiki Wonderfull, por indocilidade desse animal nos trabalhos de alinhamento. 
 
 

  
 São Paulo, 29 de junho de 2021                        Comissão de Corridas 
  
  

 


