
                      

    
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 23 de 
outubro de 2021. 
 

  
1ª) COMUNICAR QUE AS INSCRIÇÕES PARA OS PÁREOS RECHAMADOS PARA O 

DIA 05/11/2021 SERÃO RECEBIDAS ATÉ ÀS 12:00 HORAS DA PRÓXIMA SEXTA-
FEIRA, DIA 29. 
 

2ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “DERBY 
PAULISTA” (G1) – 3ª Prova da Quádrupla Coroa de Produtos – reservado a produtos 
de 3 anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama, “DIANA” (G1) – 3ª Prova da 
Quádrupla Coroa de Potrancas, reservado a potrancas de 3 anos, na distância de 
2.000 metros, pista de grama, “MINISTÉRIO DA AGRICULTURA” (G2), reservado a 
produtos de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama, 
“GOVERNADOR DO ESTADO” – (G2) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na 
distância de 1600 metros, pista de grama e “PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA” 
(G2) – reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.000 metros, pista de 
grama, chamados para o dia 13/11/2021, serão recebidas até às 16:00 horas do 
próximo dia 01, 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 
 

3ª) COMUNICAR QUE NO FERIADO DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 2/11, AS 
RAIAS ESTARÃO FECHADAS. 
 

4ª) Multar em R$50,00, por ter se apresentado com atraso para o cânter, I.Silva (Gym do 
Jaguarete). 
 

5ª) Multar em R$40,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado 
na partida, A.L.Silva (Luna). 
 

6ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, A.Mesquita (Bóreas). 
 

7ª) Multar em R$40,00 por não ter relatado no respectivo Livro, a ocorrência verificada 
logo após a partida, R.Viana (Chevre D’Or). 
 

8ª) Após convocar e ouvir as explicações dos jóqueis A.L.Silva (Salsicha) e R.Viana 
(Jolly-Toy), referentes ao 7º páreo da corrida de 16/10/2021, esta Comissão de 
Corridas decidiu pela suspensão de ambos os jóqueis, por 01 (uma) reunião, dia 
05/11/21, por prejuízos causados durante o percurso. (Art.140 do CNC) 

  
9ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Miss 

Kece, no período de 24/10/2021 a 23/12/021, por ter apresentado hemorragia 
pulmonar grau V (Artigo 9 do Regulamento para Uso de Furosemida). 
 
 

                  São Paulo, 26 de outubro de 2021                        Comissão de Corrida 
 


