
 
Reunião Extraordinária da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 19 de abril de 2017. 
RESOLUÇÕES: 
 
1ª) RETIFICAR A RESOLUÇÃO DESTA COMISSÃO, DE 17/04/2017, dando  conhecimento aos interessados dos 

critérios adotados para as inscrições nos Grandes Prêmios da Semana do Grande Prêmio São Paulo, chamados 
para os dias 06 e 07 de maio p.f, AS QUAIS DEVERÃO SER FEITAS ATÉ ÀS 16:00 HORAS DO DIA 
24/04/2017, SEGUNDA FEIRA, A SABER: 
 

 a) O valor de cada inscrição será de 8% (oito por cento) do prêmio do 1º colocado, que poderá ser debitado 
na conta corrente do proprietário desde que haja saldo suficiente, em não havendo esse saldo o 
pagamento deverá ser feito até o momento da inscrição, sendo que o  ADDED deverá ser PAGO conforme 
abaixo descriminado; 
 

 b) Do valor cobrado do ADDED será destinado 50% (cinquenta por cento) para premiação e 50% (cinquenta 
por cento) convertido em uma aposta da modalidade de vencedor que será entregue ao proprietário 
inscritor; 
 

 c) Os prêmios e valores desses Grandes Prêmios e  de 50% (cinquenta por cento) dos Addeds serão pagos 
após a liberação pelo Departamento de Controle e Pesquisas Antidopagem; 
 

 d) CHAMADAS, DOTAÇÕES E VALORES DOS ADDEDS; 
 

 d.1) G.P. SÃO PAULO – (Gr. I) - reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista 
de grama. 
R$75.000,00 ao 1º, R$22.500,00 ao 2º, R$15.000,00 ao 3º, R$7.500,00 ao 4º e  R$3.750,00 ao 5º 
colocado. 
ADDED PARA ESTA PROVA: R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO DA SEGUINTE 
FORMA: 
R$ 3.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição. 
R$ 3.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira, na confirmação da  participação. 
 
A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ESTA PROVA É DE R$.6.000,00 QUE DEVERÁ SER PAGA OU 
DEBITADA DA SEGUINTE FORMA: 
R$ 3.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição e 
R$ 3.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira. 

Obs. Caso não haja saldo suficiente para o pagamento da taxa de inscrição esses valores deverão ser 
quitados junto à Tesouraria até às 16:00 horas do dia 24/04/2017, segunda-feira e dia 02/05/2017, terça-
feira, respectivamente, sem o que ao animal será retirado da prova. 
 

 d.2) G.P. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA – 
(Gr.I) - reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.000 metros, G.P. ORGANIZAÇÃO 
SULAMERICANA DE FOMENTO AO PURO SANGUE DE CORRIDA - (Gr.I) reservado a éguas de 3 e 
mais anos, na distância DE 2.000 metros e G.P. PRESIDENTE DA REPÚBLICA - (Gr.II) - reservado a 
produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.600 metros, todos em pista de grama.  
R$50.000,00 ao 1º, R$15.000,00 ao 2º, R$10.000,00 ao 3º, R$ 5.000,00 ao  4º e R$2.500,00 ao 5º 
colocado. 
ADDED PARA ESTAS PROVAS: R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO DA 
SEGUINTE FORMA: 
R$ 2.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição. 
R$ 2.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira, na confirmação da  participação. 
 
A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ESTA PROVA É DE R$.6.000,00 QUE DEVERÁ SER PAGA OU 
DEBITADA DA SEGUINTE FORMA: 
R$ 2.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição e 
R$ 2.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira. 
Obs. Caso não haja saldo suficiente para o pagamento da taxa de inscrição esses valores deverão ser 
quitados junto à Tesouraria até às 16:00 horas do dia 24/04/2017, segunda-feira e dia 02/05/2017, terça-
feira, respectivamente, sem o que ao animal será retirado da prova. 
 

 d.3) G.P. JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ - (Gr.III) - reservado a produtos de 2 anos, na distância de 1.400 metros 
e G.P. GUILHERME ELLIS - (Gr.III) - reservado a potrancas de 2 anos, na distância de1.400 metros, 
ambos em pista de grama.  
R$30.000,00 ao 1º, R$9.000,00 ao 2º, R$6.000,00 ao 3º,R$ 3.000,00 ao  4º e R$1.500,00 ao 5º colocado. 
ADDED PARA ESTAS PROVAS: R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO DA 
SEGUINTE FORMA: 
R$ 1.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição. 
R$ 1.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira, na confirmação da  participação. 
 
A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ESTA PROVA É DE R$.6.000,00 QUE DEVERÁ SER PAGA OU 
DEBITADA DA SEGUINTE FORMA: 
R$ 1.200,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição e 
R$ 1.200,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira. 
Obs. Caso não haja saldo suficiente para o pagamento da taxa de inscrição esses valores deverão ser 
quitados junto à Tesouraria até às 16:00 horas do dia 24/04/2017, segunda-feira e dia 02/05/2017, terça-
feira, respectivamente, sem o que ao animal será retirado da prova. 
 

VIDE VERSO  



 d.4) G.P. GAL. COUTO DE MAGALHÃES - (Gr.III) – Taça de Ouro – reservado a produtos de 3 e mais anos, 
na distância de 3.218 metros, pista de grama e G.P. ANTENOR DE LARA CAMPOS - (Gr.III) -  reservado 
a produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.600 metros, pista de areia. 
R$30.000,00 ao 1º, R$9.000,00 ao 2º, R$6.000,00 ao 3º,R$ 3.000,00 ao  4º e R$1.500,00 ao 5º colocado. 
ADDED PARA ESTAS PROVAS: R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE DEVERÁ SER PAGO DA 
SEGUINTE FORMA: 
R$ 1.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição. 
R$ 1.000,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira, na confirmação da  participação. 
 
A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ESTA PROVA É DE R$.6.000,00 QUE DEVERÁ SER PAGA OU 
DEBITADA DA SEGUINTE FORMA: 
R$ 1.200,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 24 do corrente, segunda-feira, na pré-inscrição e 
R$ 1.200,00 (50%) até às 16:00 horas do dia 02 de maio p.f.,terça-feira. 
Obs. Caso não haja saldo suficiente para o pagamento da taxa de inscrição esses valores deverão ser 
quitados junto à Tesouraria até às 16:00 horas do dia 24/04/2017, segunda-feira e dia 02/05/2017, terça-
feira, respectivamente, sem o que ao animal será retirado da prova. 
 

 d.5) Os pagamentos referentes aos ADDEDs poderão  ser feitos em dinheiro ou em cheque de emissão 
do proprietário do animal inscrito, ou através de  transferência  bancária na conta do Jockey Club 
de São Paulo, CNPJ 60.920.345/0005-19, no Banco Bradesco S/A, agência 1322-6 (Jardins/Usp), 
conta corrente n° 40.865-4. Uma cópia do depósito assim realizado, deverá ser imediatamente 
enviada para os e-mails: turfedg@jockeysp.com.br e cturfe@jockeysp.com.br ou por fax, para 
(0XX11) 2161-8418, indicando o nome do proprietário, do treinador e do animal. 
 

   
2ª) COMUNICAR QUE AS INSCRIÇÕES PARA OS PÁREOS CHAMADOS PARA O DIA 29 DO CORRENTE 

SERÃO RECEBIDAS ATÉ ÀS 12:00 HORAS DA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 20. 
 

3ª) Chamar para as corridas do dia 06 de maio p.f., os seguintes páreos suplementares, cujas inscrições serão 
recebidas até às 12:00 horas do dia 27, quinta-feira. 
 

PÁREOS DE TURMA 
 

20AA – Produtos de 2 anos sem vitória .............................................. 1300 GRAMA 
 

20BB – Potrancas de 2 anos sem vitória ............................................. 1300 GRAMA 
 

A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE CORRIDAS ESTES PÁREOS PODERÃO SER REUNIDOS ENTRE SI 
 

4ª) Multar em R$ 20,00, M.Silva, por não ter conservado a linha na reta de chegada pilotando Marechal. 
 

5ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$ 20,00, V.Souza (Pur-Plesire) e em R$ 40,00, A.Mesquita 
(Gritante e Faraó da Serra). 
  

6ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futuras inscrições de Gam e Faraó da Serra por 
indocilidade na partida. 
 

São Paulo, 18 de Abril de 2017                                        -  Comissão de Corridas  - 
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