
                        

 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 30 de abril 
de 2022. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Informar aos interessados que para os GRANDES PRÊMIOS SÃO PAULO, 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO 

DE CORRIDA, ORGANIZACION SUDAMERICANA DE FOMEMTO DEL SANGRE 

PURA DE CARRERA, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JULIANO MARTINS E 

JOÃO CECÍLIO FERRAZ, que serão corridos nos dias 13, 14 e 15 de maio de 
2022, o sorteio de balizas será feito publicamente com transmissão ao vivo pela TV 
Jockey no dia 7 do corrente, sábado, às 11 horas, no salão Luiz Nazareno de 
Assumpção, no 1º andar da tribuna social do Jockey Club de São Paulo. 
 
Os animais serão relacionados obedecendo a disposição dos nomes em ordem 
alfabética publicados na lista dos pré-inscritos para essas provas, sendo 
numerados em ordem crescente, servindo o número para o SORTEIO DO 
ANIMAL. Na sequência, um representante do proprietário ou treinador, será 
chamado para ESCOLHA DA BALIZA pela qual o animal já sorteado deverá partir. 
Na ausência do proprietário e do treinador, os mesmos devem nomear um 
representante, para fazer a escolha da baliza desejada quando o animal for 
sorteado. 
 

2ª) Multar em R$50,00, por ter feito o cânter de forma irregular, F.Larroque (Queen 
Euphoric). 
 

3ª) Multar, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados na 
partida, em R$40,00, Rudinick Viana (Iridium) e W.Ariel (Republicana) e em 
R$80,00, A.L.Silva (Karmanguia e Let’s Go). 
 

4ª) Multar em R$40,00, por não terem relatado no respectivo Livro, a ocorrências 
verificadas na partida, W.Ariel (Velox) e F.Larroque (Queen Euphoric). 
  

5ª) Multar em R$30,00, por declaração indevida no Livro de Ocorrências, A.Mesquita 
(Thanos).  
 

6ª) Suspender por 2 (duas) reuniões, A.L.Silva (Karmanguia), por ter prejudicado 
competidor na reta de chegada, nos dias 7 e 21 de maio do corrente. 
  

7ª) Suspender por 2 (duas) reuniões, Rudinick Viana (Kollibali) por ter prejudicado 
competidores logo após a partida, nos dias 7 e 21 de maio do corrente. 
 

  
 

  
            São Paulo, 2 de maio de 2022                           Comissão de Corridas 
  
                    

 


