
                         
                 
 
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 17 de agosto de 2019 
 
 
 RESOLUÇÕES: 
 
 
1ª) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “IPIRANGA” - (1ª PROVA DA 
QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS)  - (G1) – reservado a produtos de 3 anos, na distância de 
1.600 metros, pista de grama,  “HENRIQUE DE TOLEDO LARA” - (2ª PROVA DA QUÁDRUPLA 
COROA DE POTRANCAS - (G1) – reservado a potrancas de 3 anos, na distância de 1.800 
metros, pista de grama, “INDEPENDÊNCIA” – (G3) – reservado a éguas de 3 e mais anos, na 
distância de 1.200 metros, pista de grama e “XXV COPA JAPÃO DE TURFE” – (G3), reservada a 
éguas de 3 e mais anos, na distância de 1.600 metros, pista de grama,   serão recebidas até às 
14:00 horas do próximo dia 26, 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) Retificar o item “7” da Resolução desta Comissão de Corridas de 10 do corrente, para informar que 
o Grande Prêmio (G3) a ser corrido no dia 12 de outubro p.f.,  na distância de 1.200 metros, 
pista de grama, é o PRESIDENTE MARCIO CORREA DE TOLEDO e não conforme publicado. 
 

3ª) Cancelar a matrícula de jóquei concedida a José Alves de Sousa (J.Sousa). 
 

4ª) Multar, por não terem declarado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na partida, em 
R$20,00, V.Souza (Kaiser Toya), J.Severo (Keep Back) e R.Nunes (Hard Bitten) e em R$40,00, 
M.Silva (Helene Victorie e Magia Negra). 
 

5ª) Multar em R$20,00, por terem feito irregularmente o cânter, F.Larroque (Kaluana Lotus), L.Felipe 
(Kylie) e R.Viana (Mengo Mil). 
 

6ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 31 do corrente, A.L.Silva (Greek Comedy), por ter 
prejudicado competidor na reta de chegada com alteração no resultado do páreo (Art.140 do CNC). 
 

7ª) Multar em R$ 150,00, E.P.Gusso, por não ter fornecido ao respectivo jóquei a farda do proprietário 
do animal Bons Ventos. 
 

8ª) Chamar a atenção do treinador de Pina Colada, para a indocilidade desse animal na partida. 
 

  
  
 São Paulo, 20 de agosto de 2019 
  
 Comissão de Corridas 
  

 


