
         

  

       
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 20 de junho de 
2020. 

 

RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, M.Mesquita (Rubirosa) e 
em R$150,00, M.Gulart (Xica Bela, Guri Carioca e Attimo). 
 

2ª) Multar em R$50,00, por desvio de linha na reta de chegada, F.Larroque (Olympic Javier), 
M.Gonçalves-RJ (Amigo), N.A.Santos (Ou Weiz Mir), R.Mendonça (Butch Cassidy) e I.Silva 
(Velvet Sky) e em R$100,00, M.Mesquita (Rubirosa e Master Kiko). 
 

3ª) Multar em R$100,00, pelo uso imoderado do chicote, F.Larroque (Unbroken).  
 

4ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote durante o percurso, M.Gulart (Attimo) e 
A.R.Oliveira (Serendipty). 
 

5ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso na pesagem, M.Gulart (Xica Bela). 
  

6ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados 
na partida, (W.Duarte (Otto Loko) e M.Ribeiro (Impaciente). 
 

7ª) Multar em R$65,00 o treinador T.Haidar, por ter apresentado seu pensionista Follow It com 
ferrageamento incorreto. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 04 de julho p.f., F.Larroque (Greatest Berhen), por ter 
prejudicado competidores durante o percurso (Art.140 do CNC). 
 

9ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 1º de julho p.f., M.Mesquita, por ter prejudicado 
competidor na reta de chegada com alteração no resultado do páreo em que pilotou 
Master Kiko.(Art.159 do CNC). 
 

10ª) Chamar a atenção do treinador de Limoncello, para a indocilidade desse animal na partida. 
 

 11ª) 
 
 
12ª) 

 
 
 
 
 
 

13ª) 
 
 
 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de Just 
Pionnering, por indocilidade na partida. 
 
Instaurar Sindicância para apurar os fatos envolvendo a saída do hipódromo e destino final 
dos animais Graviola Silvestre, Hayden, Nature Life e Turfman. Convocar os treinadores 
C.Soledade, J.C.Ávila, L.Quintana, O.S.Pereira, V.S.Lopes e o segundo-gerente José 
Roberto Pereira de Souza a prestarem esclarecimentos. Indicar os senhores Antonio 
Carlos Bolino, Arthur Francisco e Marcos Latorre como responsáveis pela comissão que irá 
apurar os fatos ocorridos. 
 
Chamada extra para as corridas de 4 e 5 de julho de 2020: 
M6 – Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória – 1.400 metros – Areia 
Demonio 
Greatest Berhern 
Joe Ali 
King Three  
Obinophone 
Pioneering Boy 
Tranca de Birigui 

 Velvet Sky 
São Paulo, 22 de junho de 2020             Comissão de Corridas 

 


