
         

 

      
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada 05 de setembro de 
2020. 

RESOLUÇÕES:  
 

1ª) Comunicar que as pré-inscrições para OS GRANDES PRÊMIOS MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 
(G2) – reservado a produtos de 4 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama, 
CONDE SILVIO ÁLVARES PENTEADO – (G2) – reservado a éguas de 4 e mais anos, na distância 
de 2.000 metros, pista de grama e PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA – (G2),  reservado a produtos 
de 3 e mais anos, na distância 1.000 metros, pista de grama, chamados para o dia 26/09/2020, 
serão recebidas até às 14,00 horas do próximo dia 14, 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, W.Ariel (Cigana Virtuosa), I.Silva 
(Juliusz Kong), B.Queiroz-RJ (Grande Kiko) e M.Mesquita (Avoante). 

3ª) Multar em R$50,00, por não terem relatado no respectivo Livro, todas as ocorrências verificadas no 
percurso, I.Silva (Ipsílon) e M.S.Machado (Happy Job). 

4ª) Multar em R$50,00, I.Silva, por ter se apresentado com atraso para o cânter de On My Own. 
5ª) Multar, por não terem relatado no Livro de Ocorrências, os atrasos verificados na partida, em 

R$20,00, M.S.Machado (Xistreme) e R.Viana (Orilio Onorio) e em R$60,00, I.Silva (Loreta, Filho 
Rico e Moon Glow). 

6ª) Multar em R$20,00, por ter perdido o chicote logo após a partida, R.Viana (Olivia Ousada). 
7ª) Multar em R$480,00, pelo excesso de peso verificado na repesagem, M.S.Machado (Up Money e 

Intergaláctico). 
8ª) Aceitar as explicações do jóquei N.A.Santos e deixar de puni-lo por infração à letra “d” do artigo 61 

do Código Nacional de Corridas. 
9ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 18/09/2020, R.Mendonça (Zorro), por desvio de linha na reta 

de chegada (Art.143 §1º do CNC). 
10ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 18/09/2020, por terem prejudicado competidores na reta 

oposta, F.Larroque (New Chance) e V.Souza (Kindly). 
11ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir 18/09/2020, J.Severo (Unique Experience), por ter 

prejudicado competidor logo após a partida, penalidade que se estende por 08 (oito) dias, por 
prejuízo causado na reta de chegada pilotando Kodiac Clouds, com alteração no resultado do páreo 
(Art.159 do CNC). 

12ª) Tomar conhecimento da comunicação do Jockey Club do Paraná, de 04 do corrente, Boletim 503, 
suspendendo por 01 (uma reunião), dia 18 do corrente, M.Ribeiro (Fire Star), por ter prejudicado 
competidores na reta de chegada. 

13ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição de Filho Rico, por 
negar-se a partir e de Her Tank Zip e Moon Glow por indocilidade na partida. 

14ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Princesa Catarina, no 
período de 05/09/2020 a 04/12/2020, por ter apresentado pela 2ª vez hemorragia pulmonar grau IV 
(artigo 09 do Regulamento para Uso de Furosemida). 

15ª) Abaixo alterações na Programação Clássica 2020/2021. 
Nova prova: 
-Prova Preparatória para o GP Paraná 2020 – 2.000M Areia --- a ser corrida em 31/10. 
Alterações de datas: 
-Prova Especial Northon – 2.200M Areia --- adiada de 21/11 para 28/11; 
-Grande Prêmio Presidente Antonio Correa Barbosa (G3) – 2.200M Areia --- adiado de 19/12/2020 
para 09/01/2021. 

                 
São Paulo, 8 de setembro de 2020                  Comissão de Corridas 

 


