
                        

      
 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 13 de 
fevereiro de 2021. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “PRESIDENTE DO 

CONSELHO DO JOCKEY CLUB” – (G2) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na 

distância de 1.600 metros, pista de grama e “PRESIDENTE LUIZ OLIVEIRA DE 

BARROS” – (G3) - reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 1800 metros, 

pista de grama, chamados para o dia 06 de março p.f., serão recebidas até às 16 

horas do próximo dia 22, (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 (Tukaritza), 
N.A.Santos (No Way José), P.Jesus (Quimérico Olympic) e W.Ariel (Magic Hope). 
 

3ª) Multar em R$50,00, E.Gosik, por ter apresentado seu pensionista Queensberry com 
atraso para o cânter. 
 

4ª) Multar em R$20,00, por ter perdido o chicote na reta de chegada, R.Mendonça (End do 
Jaguarete). 
 

 5ª) Multar em R$50,00, por inobservância das normas estabelecidas sobre procedimentos 
especiais durante as corridas, W.Lopes (Lady Christini’s). 
 

6ª) Multar em R$20,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na 
partida, R.Viana (Red Label). 
 

7ª) Suspender, a partir de 27 do corrente, por terem prejudicado competidores durante o 
percurso, por 01 (uma) reunião, O.Pereira Filho (Galloway) e por 02 (duas) reuniões, 
M.Mesquita (Temperatura Máxima). 
  

 8ª) 
 
 

9ª) 
 
 
 
 

10ª) 

Instaurar sindicância para apurar ocorrência referente à pesagem e repesagem do jóquei 
do animal Lasas Lotus, que participou do 9º páreo da corrida de 13/02/2021.   
 
Aceitar as explicações do treinador V.S.Lopes e dar por cumprida a penalidade aplicada 
no item 7 da Resolução desta Comissão de Corridas de 30/01/2021. Condicionar o 
animal Go Daddy a ter a língua amarrada em sua próxima atuação somente na presença 
do veterinário da Divisão de Assistência Veterinária de plantão. 
 
Aceitar as explicações do treinador A.Magalhães Filho e tornar sem efeito a penalidade 
aplicada no item 12 da Resolução desta Comissão de Corridas de 6 do corrente. 
Condicionar o animal New American Dream a ter a língua amarrada em sua próxima 
atuação somente na presença do veterinário da Divisão de Assistência Veterinária de 
plantão. 
 
 

  
                 São Paulo, 16 de fevereiro de 2021               Comissão de Corridas 

 
 


