
                        

 

    
 

 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 28 de 
agosto de 2021. 

 
  

1ª) COMUNICAR QUE AS INSCRIÇÕES PARA OS PÁREOS CHAMADOS PARA OS 

DIAS 10 e 11/09/2021, SERÃO RECEBIDAS ATÉ ÀS 12:00 HORAS DA PRÓXIMA 

QUINTA-FEIRA, DIA 02. 

2ª) Multar, por terem feito o cânter de forma irregular, em R$50,00 A.Mesquita (Pipo 
Love), J.Ricardo-RJ (Youmightright) e P.Jesus (Patati) e em R$100,00 (N.A.Santos 
(Moleque da Vila e Purple Rain). 

3ª) Multar em R$50,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências a perda do chicote 
nos 350 metros finais, A.Mota-RJ (Jobson). 

4ª) Multar em R$40,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado 
na partida, M.S.Machado (My Love Sound). 

5ª) Chamar a atenção do treinador de Jobson, para a indocilidade desse animal na 
partida.  

6ª) Retificar a Resolução Extraordinária de 27 de agosto de 2021 e estender o prazo 

para nominação para o LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (G1) e 

para o CLÁSICO URUGUAY – LONGINES CUP, 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 10/9, sexta-feira.  
 
Os interessados deverão indicar o nome do proprietário, do treinador e do animal. 
 

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

A SER INDICADO. 
 

O pagamento da inscrição deve ser realizado diretamente à OSAF, até o dia 17 

de setembro, sexta-feira.  
 
Caso o indicado não confirme a inscrição, a vaga ficará com o 1º suplente, que terá 
até 20/9, segunda-feira, 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 21/9, terça-feira, para confirmar sua participação e realizar o 
pagamento da inscrição; e assim sucessivamente até o último suplente. 

 
As demais condições descritas na Resolução Extraordinária de 27 de agosto de 2021 
seguem inalteradas. 
 

7ª) Informa o Departamento de Assistência Veterinária do Jockey Club de São Paulo que 
a partir do dia 8 de setembro de 2021, próxima quarta-feira, terá início a coleta de 
material biológico para o levantamento obrigatório de A.I.E. (Anemia Infecciosa 
Equina) em todos os animais alojados no Hipódromo de Cidade Jardim e no Centro 
de Treinamento de Campinas. 

  
                   

São Paulo, 2 de setembro de 2021                        Comissão de Corridas 
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