
                        

 
Reunião Extraordinária da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 27 de 
agosto de 2021. 
 

 1ª) Comunicar aos interessados em participar do LONGINES GRAN PREMIO 

LATINOAMERICANO (G1), programado para o dia 24 de outubro de 2021 no Hipódromo de 

Maroñas, em Montevideo, Uruguai, reservado a Produtos de 3 e mais anos, na distância de 

2.000 metros, pista de Areia, pesos da tabela OSAF, com bolsa de US$300 mil, sendo 

US$180 mil ao vencedor, que deverão nominar seu animal por escrito junto à Comissão de 
Corridas, presencialmente ou pelos e-mails cturfe@jockeysp.com.br ou 

pturfe@jockeysp.com.br, até às 16:00 horas do dia 3/9, sexta-feira, indicando o nome do 
proprietário, do treinador e do animal. 
 

O ANIMAL QUE NÃO FOR NOMINADO DENTRO DO PRAZO NÃO ESTARÁ APTO A SER 

INDICADO. 
 

Informar que o representante do Jockey Club de São Paulo no GP Latinoamericano 2021, será 

escolhido dentre os animais nominados, com o indicado e o(s) suplente(s) sendo 

definidos pela Comissão de Corridas, levando em conta o maior rating dos animais nos 

últimos 6 meses, sem que haja a disputa de uma seletiva, com preferência, em caso de 
igualdade no critério, aos animais alojados no estado de São Paulo. 
 

O proprietário do animal indicado pelo Jockey Club de São Paulo, ficará com a 

responsabilidade de pagar, na sua totalidade, a inscrição no LONGINES GRAN PREMIO 

LATINOAMERICANO (G1) 2021, cujo valor é de US$25.000,00 (vinte e cinco mil dólares), 

para confirmar sua participação na prova.  
 

O pagamento deve ser realizado diretamente à OSAF, até o dia 13 de setembro, segunda-

feira.  
 

Caso o indicado não confirme a inscrição, a vaga ficará com o 1º suplente, que terá até 14/9 
para confirmar sua participação e realizar o pagamento da inscrição. Caso o 1º suplente não 
confirme a inscrição, a vaga ficará com o 2º suplente, que terá até 15/9, para confirmar sua 
participação e realizar o pagamento da inscrição; e assim sucessivamente até o último suplente. 
 

O LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1), será realizado no dia 24 de outubro 
de 2021 no Hipódromo de Maroñas, em Montevideo, Uruguai, reservado a Produtos de 3 e mais 
anos, na distância de 2.000 metros, pista de Areia, pesos da tabela OSAF, com bolsa de 
US$300 mil. 
 

2ª) Comunicar aos interessados em participar do CLÁSICO URUGUAY - LONGINES CUP, 

programado para o dia 24 de outubro de 2021, a ser disputado no Hipódromo de Maroñas, 

em Montevideo, no Uruguai, reservado a Éguas de 3 e mais anos, na distância de 1.600 

metros, pista de Grama, com bolsa de US$ 54 mil, que deverão nominar seu animal por 
escrito junto à Comissão de Corridas, presencialmente ou pelos e-mails cturfe@jockeysp.com.br 

ou pturfe@jockeysp.com.br, até às 16:00 horas do dia 3/9, sexta-feira, indicando o nome do 
proprietário, do treinador e do animal.  
 

O ANIMAL QUE NÃO FOR NOMINADO DENTRO DO PRAZO NÃO ESTARÁ APTO A SER 

INDICADO. 
 

A confirmação e o pagamento da inscrição, equivalente a 0,6% da bolsa, deve ser 

realizado diretamente à OSAF, até o dia 13 de setembro, segunda-feira, sendo que o 

pagamento integral é de responsabilidade do proprietário. 
 

A representante do Jockey Club de São Paulo no Clásico Uruguay – Longines Cup, será 

escolhida dentre as éguas nominadas, com a indicada e a(s) suplente(s) sendo definidas 

pela Comissão de Corridas, levando em conta o maior rating das éguas nos últimos 6 

meses, sem que haja a disputa de uma seletiva, com preferência, em caso de igualdade no 
critério, aos animais alojados no estado de São Paulo. Caso a indicada não confirme a inscrição, 
o critério a ser empenhado será o mesmo utilizado para o GP Latinoamericano 2021. 

 
São Paulo, 27 de agosto de 2021                   Comissão de Corridas 
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