
         

  

       
 
 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 02 de maio de 
2020. 
 
RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote durante o percurso, M.Gulart (Super Rei) e 
M.S.Machado (I”M A Believer).  
 

2ª) Multar em R$20,00, por desvio de linha na reta de chegada, V.Rocha-PR (Fast Jet Court), 
I.Silva (West Imigrant) e M.Platini (Ortega). 
 

3ª) Multar em R$20,00, M.Ribeiro, por não ter relatado no Livro de Ocorrências os prejuízos 
sofridos no páreo em que pilotou In Society. 
 

4ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados 
na partida, A.R.Oliveira (Máquina do Raul), M.Ribeiro (Velho Tininho) e I.Silva (West 
Imigrant). 
 

5ª) Multar em R$50,00, por terem se atrasado para o cânter, N.A.Santos (Maraud) e A.L.Silva 
(Rainha da Vitória). 
 

6ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$50,00, M.Ribeiro (In Society), 
A.L.Silva (Jungle Green), M.Mesquita (Tukaritza), V.S.Paiva-PR (Standship) e 
M.S.Machado (Izzi Bizzi) e em R$100,00, C.G.Netto-RJ (La Romana e Oscar Winner). 
 

7ª) Multar R$120,00, pelo excesso de peso constatado na repesagem, P.Jesus e G.J.Santos 
(Velvet Sky) e C.Lavor-RJ e L.R.Feltran-PR (Ulrich Ralph). 
 

8ª) Por deliberação do Conselho de Administração do Jockey Club de São Paulo, dar por 
cumprida a suspensão do treinador D.L.Albres. 
 

9ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 16 do corrente, por desvio de linha no percurso, 
V.S.Paiva-PR (Dashing Court) e P.Jesus (Velvet Sky) (Art.143 letra L do CNC). 
 

10ª) Suspender por 15 (quinze) dias, a partir de 16 do corrente, o treinador Alexandre Garcia, 
responsável pelo animal Velho Tininho, por ter apresentado seu pensionista na corrida do 
dia 02/05/2020 com ferrageamento impróprio (agarradeiras - não permitido o seu uso no 
respectivo páreo). 
 

11ª) Aumentar, a partir do próximo programa de corridas, o valor da multa por desvio de linha 
na reta de chegada para R$60,00 (Sessenta Reais). 
 

  
  

  
 
 

São Paulo, 5 de maio de 2020                 Comissão de Corridas 
      


