
JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA 
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

BOLETIM OFICIAL Nº 13/2021 
 
 

Resoluções Referentes a 01ª Reunião do dia 11/07/2021, Temporada (2021/2022) 
 

 

1. Homologar os resultados da 01ª Reunião, do dia 11/07/2021, exceto o 4º Páreo (Grande Prêmio Consolação do 83º Grande Prêmio Princesa do Sul - 
2021), sujeito ao resultado do exame de controle antidopagem. 
 

2. Proibir de correr o animal War Horse, por 15 dias, a partir de 12/07/2021, por apresentação de Forfait Veterinário. 
 

3. Proibir de correr o animal Hip Hop, por 15 dias, a partir de 12/07/2021, por apresentação de Forfait Veterinário. 
 

4. Multar o jóquei A.Renan(Poa) (Corôa do Rei), em R$ 15,00 (quinze reais), por embaraçar a livre ação de outro competidor, art.139. 
 

5. Multar o treinador L.F.Santos (Divino Corunilha), em R$ 15,00 (quinze reais), pelo atraso na apresentação ao serviço de veterinária, no Paddock. 
 

6. Multar o treinador W.Nunes (Market Corner), em R$ 15,00 (quinze reais), pelo atraso na apresentação ao serviço de veterinária, no Paddock. 
 

7. Multar o treinador L.F.Santos (Liberty Corner), em R$ 15,00 (quinze reais), pelo atraso na apresentação ao serviço de veterinária, no Paddock. 
 

8. Multar o treinador L.F.Santos (Bolt Shot), em R$ 15,00 (quinze reais), pelo atraso na apresentação ao serviço de veterinária, no Paddock. 
 

9. Multar o treinador J.Pereira (Chico Bento), em R$ 15,00 (quinze reais), pelo atraso na apresentação ao serviço de veterinária, no Paddock. 
 

 
2. Ocorrências Veterinárias: 
 

3º Páreo: Hip Hop: Forfait Veterinário. / 3º Páreo: War Horse: Forfait Veterinário. 
 

3. Das Inscrições para 25/07/2021: Chamada da 02ª Reunião - (2021/2022) para o dia 25 de Julho de 2021: 
 

02ª Reunião - 25/07/2021 - Domingo  
Chamada Páreos de Turma Distâncias 

Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I) 1.000 metros 
Tabela I - Produtos de 3 anos: 56 kg./Produtos de 4 anos e mais idade: 59 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos. 
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I) 1.400 metros 
Tabela I - Produtos de 3 anos: 56 kg./Produtos de 4 anos e mais idade: 59 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos. 
Turma “A” - (Handicap) 1.400 metros 
Turma “B” - (Handicap) 1.600 metros 
Turma “C” - (Handicap) 1.200 metros 
  

Páreo de Reta 
Reta - Turma “A” - (Handicap) - (a Convite) - (sem descarga aos aprendizes) 475 metros 
As inscrições para a 02ª Reunião, 25/07 (Domingo), devem ser realizadas até às 16:00h de Sexta-Feira, 16/07/2021. 
Através do Fone: 3305.5420 ou na Secretaria. As montarias devem ser indicadas até às 15:30h do dia 19/07/2021 (Segunda-Feira).                 
*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação. 
 

 
Resoluções Gerais: 
 

1) Homologar na ordem de chegada o resultado do 83º Grande Prêmio Princesa do Sul, 6º Páreo, da 13ª Reunião (2020/2021), no dia 13/06/2021. Após 
a confirmação negativa do exame de controle antidopagem. 
1º Deep Dream; 2º Jeune Coureur; 3º Pit Stop; 4º O Sole Mio; 5º Liberty Corner; 6º Chico Bento; 7º Em Cima do Laço e 8º Campeão Corunilha.. 
 

2) Advertir o treinador A.D.Petrecheli por descumprir o horário limite do uso do serviço de raia. 
 

3) Nomear os treinadores C.A.Garcia e C.Botelho, e os jóqueis M.Barreto e L.F.Santos para instrução, avaliação e parecer de João Vitor Gomes News, 
conforme pedido de matrícula de jóquei do mesmo. 
 

4) Na próxima corrida será exigido aos jóqueis, utilizarem o novo modelo de chicote “tala”. 
 

5) O sorteio das balizas será realizado nas segundas-feiras que antecede a reunião às 16:30h  na secretaria da CC. Caso algum animal necessitar de 
balizamento especial, o mesmo deve ser comunicado no ato da inscrição e justificado por escrito a CC pelo devido treinador, que julgará ser procedente 
ou não o pedido. 
 

6) Reforça a Comissão de Corridas, para deslocamento da vinda dos animais da Vila Hípica ao Paddock e o retorno, favor utilizarem o Caminhador 
(balizas dos 1.200 aos 1.400 metros), por medida de segurança a todos os profissionais, fica expressamente proibido o deslocamento de animais pela 
raia. 
 

7) Tendo em vista a manutenção permanente da raia no período da tarde, A Comissão de Corridas determina que, a partir do dia 01/06/2021 o horário 
do serviço de raia será até o limite das 12:00 horas, outrossim, no período da tarde somente estará liberado os trilhos individuais da reta, sendo o acesso 
dos animais, obrigatoriamente, deverão ocorrer pelo caminhador. Os infratores estarão sujeitos as penalidades: Advertência, Multa e Suspensão. 
 
 

REUNIÃO DA C.C. EM 12 DE JULHO DE 2021 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 13 DE JULHO DE 2021 
 

 

PREVINA-SE DO COVID-19  
Uso obrigatório de Máscara - Higienize suas mãos com Álcool Gel - Mantenha Distanciamento 

 
 


