
                        

 

       
 
 

Reunião Extraordinária da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 30 de 
abril de 2020. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Mudanças na Programação Clássica 2020: 

 
-Prova Especial Max Perlman – antecipada para 6 de junho, chamada, distância e pista mantidas; 
 
-Prova Especial Off The Way – remarcada para 13 de junho, chamada, distância e pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio Mathias Machiline – A.B.C.P.C.C. Clássica (G1) – antecipado para 27 de junho, 
chamada alterada para Produtos de 3 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio João Adhemar de Almeida Prado – Taça de Prata (Versão Produtos) – (G1) – 
antecipado para 27 de junho, chamada alterada para Produtos de 2 anos, distância e pista 
mantidas; 
 
-Grande Prêmio Margarida Polak Lara – Taça de Prata (Versão Fêmeas) – (G1) – antecipado para 
27 de junho, chamada alterada para Potrancas de 2 anos, distância e pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio Mario Belmonte Moglia (G3) – antecipado para 27 de junho, chamada alterada 
para Produtos de 2 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
-Prova Especial Gaudeamos – adiada para 4 de julho, chamada alterada para Produtos de 3 anos, 
distância e pista mantidas; 
 
-Prova Especial Doutor José Eugenio de Rezende Barbosa – adiada para 4 de julho, chamada 
alterada para Potrancas de 3 anos, distância e pista mantidas 
 
-Clássico Farwell (L) – adiado para 1º de agosto, chamada, distância e pista mantidas; 
 
-Clássico Emerald Hill (L) – adiado para 1º de agosto, chamada, distância e pista mantidas;  
 
-Grande Prêmio São Paulo (G1) – adiado para 24 de outubro, chamada alterada para Produtos de 
4 e mais anos, distância e pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio O.S.A.F. – Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera 
(G1) – adiado para 24 de outubro, chamada alterada para Éguas de 4 e mais anos, distância e 
pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio A.B.C.P.C.C. – Associação Brasileira de Criadores e Proprietários do Cavalo de 
Corrida (G1) – adiado para 24 de outubro, chamada alterada para Produtos de 3 e mais anos, 
distância e pista mantidas; 
 
-Grande Prêmio Presidente da República (G2) – adiado para 24 de outubro, chamada alterada para 
Produtos de 4 e mais anos, distância e pista mantidas. 
 
 
Informa o Jockey Club de São Paulo que por conta da mudança de data do Grande Prêmio São 
Paulo, outras provas da Programação Clássica deverão sofrer mudanças de datas para readequar 
o calendário. Estas serão apreciadas com brevidade pelo Conselho de Administração e publicadas 
até o dia 15 de maio. 
 
 

 
São Paulo, 30 de abril de 2020                 Comissão de Corridas 

 


