
                        

 
Reunião Extraordinária da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 14 de 
abril de 2022. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) 
 
 

 

Dar conhecimento aos interessados dos critérios adotados para as inscrições nos Grandes Prêmios 
da Semana do Grande Prêmio São Paulo, chamados para os dias 13, 14 e 15 de maio de 2022, 

CUJAS PRÉ-INSCRIÇÕES (20% DO VALOR TOTAL DE INSCRIÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS 

ATÉ ÀS 16:00 HORAS DO DIA 03/05/2022, TERÇA-FEIRA; E AS CONFIRMAÇÕES (80% DO 

VALOR TOTAL DE INSCRIÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS ATÉ ÀS 14:00 HORAS DO DIA 

09/05/2022, SEGUNDA-FEIRA. 
 

O ANIMAL QUE NÃO FOR PRÉ-INSCRITO PODERÁ SER INSCRITO SOMENTE MEDIANTE O 

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR, QUE SERÁ O VALOR DA INSCRIÇÃO 

ACRESCIDO DE MULTA EQUIVALENTE A 20% DO PRÊMIO AO PRIMEIRO COLOCADO, ATÉ 

ÀS 14:00 HORAS DO DIA 05/05/2022, QUINTA-FEIRA. 
 

a) Todos os materiais biológicos coletados dos primeiros colocados e respectivas parelhas nos 
GGPP SÃO PAULO, A.B.C.P.C.C. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E 
PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA, O.S.A.F. – ORGANIZACION 
SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA, PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, JULIANO MARTINS e JOÃO CECÍLIO FERRAZ, serão enviadas para exame 
nos EUA, no laboratório da Universidade de Davis/Califórnia, laboratório antidoping 
referência da FIAH – Federação Internacional de Autoridades Hípicas. 
 

b) Os prêmios e valores desses Grandes Prêmios serão pagos após a liberação pelo 
Departamento de Controle e Pesquisas Antidopagem; 
 

c) Os valores referentes às inscrições (pré-inscrições e confirmações) poderão ser 

compensados na conta corrente do proprietário, desde que haja saldo para isso e os 

valores deverão ser quitados, junto à Tesouraria, até às 12:00 horas do dia 09/05/2022 

(segunda-feira), se feito através de cheque ou se feito através de transferência 

bancária, sem o que o animal será retirado; 

 

d) CHAMADAS, DOTAÇÕES E VALORES DE INSCRIÇÃO: 

 

Sexta-feira, 13 de maio de 2022 
 

GRANDE PRÊMIO JULIANO MARTINS (G1) reservado a Produtos de 2 anos, na distância de 

1.500 metros, pista de Grama; e GRANDE PRÊMIO JOÃO CECÍLIO FERRAZ (G1) reservado a 
Potrancas de 2 anos, na distância de 1.500 metros, pista de Grama.  
 
Premiação: R$30.000,00 ao 1º, R$9.000,00 ao 2º, R$6.000,00 ao 3º, R$3.000,00 ao 4º e 
R$1.500,00 ao 5º colocado. 
 

Inscrição: R$3.000,00 (três mil reais) – sendo R$600,00 (seiscentos reais) de pré-inscrição e 

R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de confirmação; 
 
Sendo R$1.000,00 (hum mil reais) de inscrição e R$2.000,00 (dois mil reais) convertidos em uma 
aposta da modalidade de vencedor, que terá seu valor depositado na conta corrente do proprietário. 
 

GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ (G3) reservado a Produtos de 
2 anos, na distância de 1.400 metros em pista de Areia.  
 
Premiação: R$18.000,00 ao 1º, R$5.400,00 ao 2º, R$3.600,00 ao 3º, R$1.800,00 ao 4º e R$900,00 
ao 5º colocado. 
 

Inscrição: R$1.000,00 (hum mil reais) – sendo R$200,00 (duzentos reais) de pré-inscrição e 

R$800,00 (oitocentos reais) de confirmação; 
 
Sendo R$500,00 (quinhentos reais) de inscrição e R$500,00 (quinhentos reais) convertidos em uma 
aposta da modalidade de vencedor, que terá seu valor depositado na conta corrente do proprietário. 



                        

 

Sábado, 14 de maio de 2022 
 

GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E 

PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA (G1) reservado a Produtos de 2 e mais anos, na 

distância de 1.000 metros, pista de Grama; e GRANDE PRÊMIO O.S.A.F. – ORGANIZACION 

SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA (G1) reservado a Éguas de 
3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista de Grama.  
 
Premiação: R$40.000,00 ao 1º, R$12.000,00 ao 2º, R$8.000,00 ao 3º, R$4.000,00 ao 4º e 
R$2.000,00 ao 5º colocado. 
 

Inscrição: R$4.000,00 (quatro mil reais) – sendo R$800,00 (oitocentos reais) de pré-inscrição e 

R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) de confirmação; 
 
Sendo R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) de inscrição e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) convertidos em uma aposta da modalidade de vencedor, que terá seu valor depositado na 
conta corrente do proprietário. 
 

 

Domingo, 15 de maio de 2022 
 

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO (G1) reservado a Produtos de 3 e mais anos, na distância de 
2.400 metros, pista de Grama. 
 
Premiação: R$60.000,00 ao 1º, R$18.000,00 ao 2º, R$12.000,00 ao 3º, R$6.000,00 ao 4º e 
R$3.000,00 ao 5º colocado. 
       

Inscrição: R$6.000,00 (seis mil reais) – sendo R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) de pré-

inscrição e R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) de confirmação; 
 
Sendo R$2.000,00 (dois mil reais) de inscrição e R$4.000,00 (quatro mil reais) convertidos em uma 
aposta da modalidade de vencedor, que terá seu valor depositado na conta corrente do proprietário. 

 

GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (G2) reservado a Produtos de 3 e mais anos, na 
distância de 1.600 metros, pista de Grama.  
 
Premiação: R$40.000,00 ao 1º, R$12.000,00 ao 2º, R$8.000,00 ao 3º, R$4.000,00 ao 4º e 
R$2.000,00 ao 5º colocado. 
 

Inscrição: R$4.000,00 (quatro mil reais) – sendo R$800,00 (oitocentos reais) de pré-inscrição e 

R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) de confirmação; 
 
Sendo R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) de inscrição e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) convertidos em uma aposta da modalidade de vencedor, que terá seu valor depositado na 
conta corrente do proprietário. 
 

 

Os pagamentos referentes as inscrições poderão ser realizadas em dinheiro ou em cheque de 

emissão do proprietário do animal inscrito, ou através de transferência bancária na conta do 

Jockey Club de São Paulo, no Banco Bradesco S/A, agência 1322-6 (Jardins/USP), conta 

corrente n° 41.776-9, CNPJ 60.920.345/0005-19. Uma cópia do depósito assim realizado, 

deverá ser imediatamente enviada para os e-mails: ronaldo@jockeysp.com.br; 

cturfe@jockeysp.com.br e pturfe@jockeysp.com.br ou por fax, para (0XX11) 2161-8418, 

indicando o nome do proprietário, do treinador e do animal. 

 

 

 
São Paulo, 14 de abril de 2022                 Comissão de Corridas 

  


