
 

                       
                 
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 08 de março de 2020 
 

 RESOLUÇÕES: 
 
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “PREFEITO FABIO DA SILVA 

PRADO”–(G2)- reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 2.000 metros, pista de grama 
e “CHANCELER OSWALDO ARANHA” – (G3) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na 
distância de 2.200 metros, pista de areia,   chamados para o dia 28 do corrente, serão recebidas 
até às 14:00 horas do dia 16 do corrente (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)  INFORMAR QUE, EXCEPCIONALMENTE  NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 15, O TRÂNSITO DE 
ANIMAIS NA VILA HÍPICA ESTARÁ LIBERADO A PARTIR DAS 07 HORAS. 
 

3ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$20,00, A.L.Silva (Itambé), R.Viana (Heritage), 
A.Mesquita (Pioppo),  Rudinick Viana (Ursa Thunder) e L.Felipe (The Strip) e em R$40,00, 
M.Ribeiro (Engaged e Northern Town). 
 

4ª) Multar em R$20,00, por não terem declarado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na 
partida, A.L.Silva (Old Parr) e R.Viana (Nepas de Quoi). 
 

5ª) Multar, pelo excesso de peso verificado na repesagem, em R$120,00, Rudinick Viana e J.G.Costa 
(Totentanz), A.F.Barbosa-CP (No Sound) e em R$240,00, C.Lavor-RJ (No Sound) -reincidente- e 
F.Larroque (Enchispado). 
 

6ª) Multar em R$240,00, Rudinick Viana, por ter se apresentado com excesso de peso para pilotar 
Viejo Home. 
 

7ª) Multar em R$40,00, O.S.Pereira, pelo mau arreamento de Flacota. 
 

8ª) Multar em R$ 40,00, M.S.Oliveira-PR (My Toya Sunshine), por inobservância das normas 
estabelecidas sobre procedimentos especiais durante as corridas. 
 

9ª) Multar em R$20,00, J.Severo, por desvio de linha na reta de chegada pilotando Rasgado de Birigui. 
 

10ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 21/3/2020, P.Jesus (Quick Rescue), por ter prejudicado 
competidor nos 150 metros finais (art.140 do CNC). 
 

11ª) Suspender por 16 (dezesseis dias) a partir de 21/3/2020, o treinador G.J.Santos (The Strip e Wave 
Strong), por infração da letra “L” do artigo 47 do CNC. 
  

12ª) Chamar a atenção do treinador de Nepas de Quoi para indocilidade desse animal na partida e do 
treinador de Gasolina Pura, para a balda desse animal em negar-se a partir. 
 

13ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo,  futura inscrição de Mico Preto, 
pela balda desse animal em negar-se a partir. 
 

14ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Galloway, no período 
de 09/3/2020 a 07/4/2020, por ter apresentado hemorragia pulmonar grau IV (artigo 09 do 
Regulamento para Uso de Furosemida). 

  

 
 

 

                  São Paulo, 10 de março de 2020                         Comissão de Corridas 
 


