
 

                         
                 
 
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 14 de setembro de 2019 
 
 
 RESOLUÇÕES: 
 
 
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os Grandes Prêmios: JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO - (2ª 

PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS)  – (G1) – reservado a produtos de 3 anos, na 
distância de 2.000 metros, pista de grama,  DIANA - (3ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE 
POTRANCAS - (G1) – reservado a potrancas de 3 anos, na distância de 2.000 metros, pista de 
grama, PRESIDENTE ANTONIO CORREA BARBOSA – (G3) – reservado a produtos de 3 anos, 
na distância de 2.200 metros, pista de areia, MINISTRO DA AGRICULTURA – (G3) – reservado a 
produtos de 3 e mais anos na distância de 2.400 metros, pista de grama e LUIZ FERNANDO 
CIRNE LIMA – (G3) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 1.800 metros, pista de 
grama, chamados para o dia 05 de outubro p.f., serão recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 
23, 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) Atendendo solicitação do SINTREIJOQ, informar  que a partir de quinta-feira próxima, dia 19, as 
raias estarão franqueadas para trabalhos de 2ª a sábado das 6:00 às 9:00 horas. 
 

3ª) Multar em R$20,00, por terem feito irregularmente o cânter, A.L.Silva (Questão Honrada), P.Jesus 
(Arte Olímpica), Jeane Alves (Guerra Nuclear) e M.Dias (Nina Clara). 
 

4ª) Multar em R$40,00, por não ter declarado no respectivo Livro o atraso verificado na partida,  
R.Nunes (Prata da Casa e Velozter). 
 

5ª) Multar em R$40,00, J.Severo, por ter perdido o chicote pilotando Chivetta logo após a partida e 
Elba do Jaguarete nos 150 metros finais. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 São Paulo, 17 de setembro de 2019 
  
 Comissão de Corridas 
  

 


