
 

                      
               
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 16 de Novembro de 2019 
 
 RESOLUÇÕES: 
 
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os Grandes Prêmios: PRESIDENTE JOSÉ BONIFÁCIO 

COUTINHO NOGUEIRA – (G2) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 2.400 
metros, pista de grama e  CONSAGRAÇÃO - (G3) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na 
distância de 2.800 metros, pista de grama, chamados para o dia 07 de dezembro p.f., serão 
recebidas até às 14:00 horas do próximo dia 25, segunda-feira, mediante os pagamentos ou 
débitos referidos na Tabela de Valores dos Addeds (VIDE-SITE). 

 

2ª) Estender por 1 (uma) reunião, (dia 07/12/2019), R.Viana, por desvio de linha na reta de chegada 
pilotando Nobu Netuno (Art. 140 CNC). 
 

3ª) Suspender por 1 (uma) reunião, (dia 30/11/2019), F.Larroque, por desvio de linha na reta de 
chegada pilotando West Imigrant (Art. 140 CNC), penalidade que se estende por 1 (uma) reunião 
por esse mesmo motivo pilotando Touro Santo (Art. 143 §1º CNC).  
 

4ª) Suspender por 1 (uma) reunião, (dia 30/11/2019), J.Severo, por prejudicar competidor nos 800 
metros finais pilotando Hay. 
 

5ª) Multar em R$ 20,00, A.F.Matos (Amplificado) e A.R.Oliveira (Deusa do Olimpo), por não terem 
declarado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados na partida. 
 

6ª) Multar em R$ 20,00, J.Severo (Himalaia), por ter feito irregularmente o cânter. 
 

7ª) 
 

8ª) 

Chamar a atenção do treinador de Xavi Gold pela indocilidade desse animal na partida. 
 
Comunicar que o Parágrafo Quarto, Art. 2, Item I do Regulamento para uso de Furosemida passará 
a ter a seguinte redação: 
 
“A dose permitida será de 0,5 (meio) mg (miligrama) por quilograma de peso vivo do animal, sendo 
o volume máximo permitido de 5 (cinco) ml (mililitros), aplicada por via intravenosa, 4 (quatro) 
horas ou mais antes do horário oficial do respectivo páreo em que o animal estiver inscrito;” 
 

  
 

  
São Paulo, 19 de Novembro de 2019 

                      
             Comissão de Corridas 


