JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 05/2021
1. Das Inscrições para 09/04/2021:
Chamada para o dia 09 de Abril de 2021:

10ª Reunião - 09/04/2021 - Sexta-Feira
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, 09/04 (Sexta-Feira), 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 09/04: 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.

Resoluções Gerais
1) Homologar na ordem de chegada o resultado do Grande Prêmio Cidade do Rio Grande - APCPCC, 6º Páreo, da 8ª
Reunião(2020/2021), no dia 07/02/2021. Após a confirmação negativa do exame de controle antidopagem.
1º Obscène; 2º Bolt Shot; 3º Liberty Corner; 4º Dante Alighieri; 5º Bolt da Lagoa; 6º Em Cima do Laço e 7º Gate Keeper.
2) Liberar o treinador João Ribeiro para exercer sua função, após término do período de suspensão.
3) Conceder renovação de matrícula de treinador ao sr. Verno Dias da Silva.
4) Conceder renovação de matrícula de jóquei e redeador ao sr. Samiro Fonseca de Moraes.
5) Conforme divulgado no Cronograma de Implementação de Investimento nas Corridas (Novembro/2020), reforça a Diretoria
Executiva e a Comissão de Corridas que a premiação a partir do mês de Março/2021, prosseguindo no mês de Abril/2021, será de
acordo com a seguinte bolsa: Bolsa para páreo comum:
R$ 2.700,00 / R$ 1.500,00 ao 1º colocado; R$ 450,00 ao 2º colocado e R$ 300,00 ao 3º colocado. Comissões aos Profissionais conforme o CNC.
6) Chamar atenção dos treinadores e cavalariços para utilizarem as baias correspondentes ao número da manta, no recinto do
paddock.
7) Reforça a Comissão de Corridas que continuem o uso da 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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