
                        

 

      
 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada 25 de outubro 
de 2020. 

RESOLUÇÕES:  
 
 
 

1ª) 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 e “DIANA” (G1)-
3ª Prova da Quádrupla Coroa de Potrancas, reservado a potrancas de 3 anos, na 
distância de 2.000 metros, pista de grama, chamados para o dia 14/11/2020, serão 
recebidas até às 16:00 horas do próximo dia 3, terça-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) Multar em R$50,00, por ter feito o cânter de forma irregular, M.Silva (No Way José). 
 

3ª) Multar em R$50,00 o treinador A.Menegolo Neto, pelo atraso de sua pensionista 
Lady Gui Gui para o cânter.  
 

4ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote no percurso, B.Queiroz-RJ (Greek 
Comedy) e R.Viana (Gobelin). 
 

5ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, R.Mendonça (Narguille). 
 

6ª)  Multar em R$240,00, N.A.Santos (Miracle Mile), por excesso de peso na repesagem. 
  

7ª)  Multar em R$65,00 o treinador W.Garcia Jr, por ter apresentado seu pensionista 
Foll’s-Quirk com ferrageamento incorreto. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 07/11/2020, por ter prejudicado competidor 
durante o percurso, M.Platini (Homer Screen). 
 

10ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 07 de novembro p.f., por ter 
prejudicado competidor na reta de chegada, M.Mesquita (Eron de Jaguarete),  
 

11ª) Suspender por 30 dias, a partir de 08 de novembro p.f., O.M.Nascimento (Uva de 
Birigui), por infração da letra “d” do Art. 48 do Código Nacional de Corridas.   
 

12ª) Proibir, nos termos do artigo 09 do Regulamento para uso de Furosemida, a 
participação do animal Wave Red em corridas promovidas por esta Sociedade, por 
ter apresentado pela 3ª vez hemorragia pulmonar. 
 

  
  

São Paulo, 27 de outubro de 2020                  Comissão de Corridas 


