JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 04/2021

1. Tendo em vista a situação que se encontra o estado do Rio Grande do Sul e principalmente a cidade de Pelotas, ainda, a
expressa proibição de realizar as reuniões turfísticas no mês de Março conforme determinação expressa da Prefeitura
Municipal de Pelotas, em anexo, resolve a Diretoria Executiva conjuntamente com a Comissão de Corridas do Jockey Club de
Pelotas cancelar o projeto de chamada anterior, (Março/21), inclusive as festividades do Grande Prêmio Princesa do Sul,
programado para os dias 10 e 11 de Abril de 2021.
Outrossim, aproveitamos da presente para informar que, a Diretoria Executiva do Jockey Club de Pelotas está empenhada
em reestabelecer as reuniões turfísticas para o mês de Abril de 2021, nesse sentido está em contato permanente com o
Gabinete de Crise da Prefeitura Municipal de Pelotas no intuito de criar os mecanismos necessários (Protocolo) para sua
realização.
Assim, ciente das dificuldades enfrentadas por todos, principalmente os profissionais do turfe de que dependem da atividade,
projeta a Chamada para o dia 11/04/2021:
2. Das Inscrições para 11/04/2021:
Da Chamada para o dia 11 de Abril de 2021:

10ª Reunião - 11/04/2021 - Domingo
Chamada
Distâncias
Produtos de 2/3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)
1.100/1.400 metros
Tabela I - Produtos de 3 anos: 57 kg. / Produtos de 4 anos e mais idade: 58 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos.
Turma “A” - (Handicap)
1.000/1.200 metros
Turma “B” - (Handicap)
1.100/1.400 metros
Turma “C” - (Handicap)
1.200/1.600 metros
Reta a Convite
475 metros
Enturmação há ser elaborada em comum acordo com os Profissionais e Comissão de Corridas. Com mínimo de 6 inscrições. / Sem descarga aos aprendizes.

As inscrições para a 10ª Reunião, 11/04 (Domingo), devem ser realizadas até às 16:00h de Quinta-Feira, 01/04/2021.
Através do Fone: 3305.5420 ou na Secretaria. As montarias devem ser indicadas até às 15:30h do dia 05/04/2021
(Segunda-Feira).
*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação.
Critérios adotados pela Comissão de Corridas:
Conforme as distâncias divulgadas, por exemplo: próxima reunião dia 11/04: Turma: “A” - Distância: 1.000/1.200 metros, os
profissionais deverão inscrever seus animais nesta distância “1.000/1.200 metros”, não obtendo número suficiente de animais para
a formação do páreo a distância se dará pela intermediária, a qual seja 1.100 metros, 1.200/1.600 metros = 1.400 metros e assim
por diante.
Caso não forme o páreo entre as turmas classificadas “A” e “B”, a Comissão de Corridas se reserva o direito de juntar as turmas
usando pesos de handicap. Obs.: O treinador responsável pela inscrição poderá fazer o forfait livre até o prazo estipulado pela C.C.

3. Reforça a Comissão de Corridas que é obrigatório o uso de máscara nas dependências do Jockey Club de Pelotas
(Vila Hípica, Hospital Veterinário (inclusive nos dias de inspeção veterinária) e Hipódromo, conforme protocolo de
prevenção ao Covid-19, dos órgãos de saúde do Município em conjunto com as autoridades de segurança pública.
Aqueles que descumprirem estão sujeitos as penalidades cabíveis: Multa ou suspensão.
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