
           

  

       
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 07 de junho de 
2020. 
 

RESOLUÇÕES: 
 
 
1ª) Comunicar que as inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “ANTENOR DE LARA 

CAMPOS"- (G3), reservado a produtos de 2 anos, na distância de 1.500 metros, pista de 
areia e “JOÃO CARLOS LEITE PENTEADO” (G3), reservado a éguas de 2 e mais anos, 
na distância de 1.400 metros, pista de areia, chamados para o dia 27/06/2020, serão 
recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 15, (segunda-feira), mediante os 
pagamentos ou débitos referidos na Tabela de Valores dos Addeds – (VIDE SITE).  
 

2ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, Jeane Alves (Bacilo), 
R.Viana (Olara Ogara), F.Larroque (Just Run) e em R$100,00, W.Ariel (Luan e Utopista). 
 

3ª) Multar em R$20,00, F.Larroque, por ter perdido o chicote nos 300 metros finais no páreo 
em que pilotou Enchispado. 
 

4ª) Multar em R$30,00, B.Queiroz-RJ, por reclamação indevida no páreo em que pilotou 
Grande Kiko. 
 

5ª) Multar em R$20,00, Jeane Alves, por não relatar no respectivo Livro, a ocorrência 
verificada na partida no páreo em que pilotou Fuerza de Plata. 
 

6ª) Multar em R$20,00, I.Silva, por não relatar no Livro de Ocorrências o atraso verificado na 
partida no páreo em que pilotou Velho Tininho. 
 

7ª) Multar em R$150,00, L.Esteves-RJ, por não ter fornecido ao respectivo jóquei a farda do 
proprietário de Halla Star. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 20 do corrente, G.Cardoso (Punto Negro), por desvio 
de linha no páreo em que pilotou Punto Negro (Art.143 §1º). 
 

9ª) 
 

Suspender por 04 (quatro) reuniões, a partir de 20 do corrente, Rudinick Viana, por ter 
prejudicado competidores na reta oposta no páreo em que pilotou Cape Flower. 
 

10ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de Velho 
Tininho, pelas baldas desse animal em negar-se a partir. 

  
  
  
                São Paulo, 08 de junho de 2020             Comissão de Corridas 

  
                      


