
      
 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 25 de julho de 
2020. 
 
RESOLUÇÕES: 
 

1ª) Comunicar que as inscrições para o GRANDE PRÊMIO “PRESIDENTE ROBERTO ALVES 
DE ALMEIDA” (G3), reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância de 1.600 metros, 
pista de areia, chamado para o dia 15/08/2020, serão recebidas até às 14:00 horas do 
dia 03/08/2020, (segunda-feira), mediante os pagamentos ou débitos referidos na 
Tabela de Valores dos Addeds – (VIDE SITE).  

2ª) Multar em R$50,00, por terem feito o cânter de forma irregular, N.A.Santos (Maraud) e 
G.Cardoso (Alarife da Serra) e em R$100,00, M.S.Machado (Rio Cheio e The Strip). 

 

3ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, A.Mesquita (Homerun), W.Ariel 
(Nostalgia Pura), N.A.Santos (Hindependencia) e J.Severo (Harmonist). 

4ª) Multar em R$240,00, pelo excesso de peso constatado na repesagem, P.Jesus (Golden Girl 
Always). 
  

5ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados 
na partida, P.Jesus (Golden Girl Always), M.Mesquita (Tixanir) e A.R.Oliveira (Gam). 
 

6ª) Multar em R$20,00, I.Silva, por não ter relatado no respectivo Livro, a ocorrência verificada 
no percurso do páreo em que pilotou Nicaragua Hero. 
 

7ª) Multar em R$50,00, W.Ariel, por não declarar no Livro de Ocorrências a perda do chicote 
nos 300 metros finais do páreo em que pilotou Nostalgia Pura. 

8ª) Multar em R$100,00, o treinador J.Paulielo, responsável pelo ingresso de pessoa no recinto 
do Paddock, sem a devida autorização. 

9ª) 
 

Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 07/08/2020, o jóquei W.Duarte, por infração da 
letra “d” do artigo 61 do CNC. 
 

10ª) Advertir os jóqueis M.Silva e Rudinick Viana pelo uso de trajes inadequados no recinto do 
Paddock. 

11ª) Advertir o Sr. Leon Friedberg Rozlawker por frequentar área restrita aos Profissionais do 
Turfe. 

12ª) Chamar a atenção do treinador de Golden Girl Always, 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 Ikongo, 
pelas baldas desse animal em negar-se a partir. 

14ª) 
 
 
 

15ª) 

Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Roda Rápido, 
no período de 26/07/2020 a 24/08/2020, por ter apresentado hemorragia pulmonar grau V 
(artigo 09 do Regulamento para Uso de Furosemida).  
 
Chamada Extra para as corridas de 7 e 8 de agosto: 
 
M1B – Potros e Potrancas de 3 anos sem vitória – 1.500 metros Areia 

  
                        

São Paulo, 27 de julho de 2020             Comissão de Corridas 



 


