
                        

 

    
 

 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 29 de maio 
de 2021. 

 
  

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “GENERAL COUTO 

DE MAGALHÃES” - (G3) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 

3.218 metros, pista de grama, “JOSÉ PAULINO NOGUEIRA” – (G3) - reservado a 

éguas de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama e “ANTENOR 

DE LARA CAMPOS” – (G3) – reservado a produtos de 2 anos, na distância de 1.500 
metros, pista de areia, chamados para o dia 19/06/2021, serão recebidas até às 16 
horas do dia 07/06/2021, (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 (Dowey) e 
W.Ariel (Viking). 
 

3ª) Multar em R$40,00 o treinador C.Garcia, pelo mau arreamento de Oyster Pla. 
 

 4ª) 
 
 

5ª) 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de 
Viking, por indocilidade desse animal nos trabalhos de alinhamento. 
 
Considerando os depoimentos colhidos durante a sindicância instaurada em 1º de 
abril do corrente ano, para apurar os fatos relacionados à presença de substância 
proibida, enquadrada no Grupo I, nas amostras biológicas do animal Lomar, vencedor 
do 4º páreo da corrida realizada em 20 de fevereiro de 2021, a que se referem os §§ 
4º, 5º, 8º e 9º do artigo 163 do Código Nacional de Corridas, esta Comissão de 
Corridas resolve: 

a) Manter as deliberações tomadas na resolução desta Comissão de Corridas de 
1º de abril de 2021, a que se referem os §§ 4º, 5º, 8º; 

b) Definir o período de suspensão a ser aplicada ao treinador D.L.Albres (Lomar), 
em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de início da suspensão, 5 de 
abril de 2021 e 

c) Estender, nos termos do § 9º do artigo 163 (reincidência) o período de 
suspensão em mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 2 de outubro de 
2021. 

 
  

 
 

  
 São Paulo, 31 de maio de 2021                        Comissão de Corridas 
  
  

 


