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

BOLETIM OFICIAL Nº 14/2022

Resoluções Gerais:
1. Revogar a decisão sobre a Nota da Comissão de Corridas, sobre a primeira vitória em provas de Claiming:
determinação nº 3, Deliberações nº 47 de 18/04/2022, da C.C. do JCRGS.

2. As inscrições deverão ser depositadas na urna, localizada na secretaria, até às 17h da sexta-feira, a qual
antecede a semana das corridas.
3. Será distribuída aos treinadores a ficha de inscrição, com antecedência.
4. Na ficha de inscrição deverá ser anotadas as informações de medicação e ferrageamento, no ato da
inscrição.
5. Não serão aceitas inscrições por telefone, exceto quando se tratar de inscrições de animais de Porto Alegre,
Cachoeira do Sul ou outro Jockey Club.
6. Os compromissos de montaria devem ser informados até as 17h da segunda-feira, da semana das corridas.
7. Nas inscrições em parelhas/condicional, informar no momento da indicação da montaria qual animal correrá
o respectivo páreo.
8. Será chamada prova na distância de 475 metros (reta) em uma das reuniões mensais.

Das Inscrições: Chamada da 1ª Reunião - (2022/2023) para o dia 10 de Julho de 2022:

Atenção: As inscrições deverão ser depositadas na urna, que estará localizada na secretaria.

1ª Reunião - 10/07/2022 - Domingo
Chamada Páreos de Turma
(T1)| Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória
(T3)| Produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória

Chamada Handicaps
(H1)| Handicap “B” | Produtos 3 anos e mais idade com mais de 1 vitória
(H2)| Handicap “C” | Produtos 3 anos e mais idade

As inscrições para a 1ª Reunião, 10/07 (Domingo), devem ser realizadas até às 17:00h de
Sexta-Feira, 01/07/2022.

As montarias devem ser indicadas até às 17:00h do dia 04/07/2022 (Segunda-Feira).

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2022

Distâncias
1.000 metros
1.100 metros

Distâncias
1.200 metros
1.400 metros

