JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA - SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 34/2020
1. Considerando o Decreto 6.351 publicado pela Prefeitura Municipal em 15 de Dezembro de 2020, observados os
protocolos estabelecidos no Decreto 6.267/2020 e os parâmetros determinado no Plano Regional e no Sistema Estadual
de distanciamento controlado, os quais restringe atividades não consideradas como essencial, entre elas Atividade
Turfística, seguindo a adoção das regras de isolamento social previstas na classificação de bandeira PRETA >
VERMELHA no município de Pelotas que veda a realização de suas corridas, resolve a Diretoria Executiva e a Comissão
de Corridas de acordo com suas atribuições legais: cancelar a programação das reuniões turfísticas programadas para os
dias 27 de Dezembro de 2020 e 24 de Janeiro de 2021 respectivamente.
2. Importante mencionar que, a adoção dos critérios restritivos de bandeiras pelo Estado do Rio Grande do Sul classifica
a região de Pelotas como Bandeira Preta, mesmo que o sistema de cogestão autorize o Município a adotar as restrições
da Bandeira Vermelha nossa atividade se enquadra nas mesmas determinações, nesse sentido, com a classificação de
Bandeira Preta nesse momento, levando em consideração os parâmetros e critérios adotados da (Vermelha), a qual,
inclusive, PROIBE ATIVIDADES AOS DOMINGOS E SEGUNDAS-FEIRAS impossibilita a Diretoria e Comissão de
Corridas em planejar novas datas nos próximos 21 (vinte e um) dias.
3. Nesse sentido, informa a Diretoria Executiva e a Comissão de Corridas que se reunirá com seus diretores e Gestores
Públicos, com o fim de desenvolver protocolos que permitirá a realização de suas reuniões turfísticas o mais breve o
possível, trabalhando sempre no intuito de minimizar os impactos financeiros daqueles que dependem diretamente de
nossa atividade.
4. Por fim, informa que as distâncias para os próximos conjunto de reuniões turfísticas em data a serem confirmadas,
respeitando os protocolos de bandeiras implementada pelo Município serão as mesmas divulgadas anteriormente.
7ª Reunião
Chamada
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)
Turma “A” - (Handicap)
Turma “B” - (Handicap)
Turma “C” - (Handicap) - (*) Prova Especial Velocidade

Distâncias
1.100/1.400 metros
1.400 metros
1.100 metros
1.200 metros

(*) Prêmio: R$ 1.200,00 - Added: R$ 100,00 -> 50% ao 1º; 30% ao 2º e 20% ao 3º colocado. Volta obrigatória: R$ 100,00.

Turma “C” - (Handicap) - (**)”Preparatório” ao Grande Prêmio Cidade do Rio Grande

1.600 metros

(**) Prêmio: R$ 1.200,00 + Bônus de 500,00 ao 1º; 300,00 ao 2º e 200,00 ao 3º colocado. Added: R$ 200,00 e Volta obrigatória: R$ 200,00 - Prova com exame antidoping.

Reta - (Handicap)
(***) Páreo destinado aos produtos de 3 e 4 anos inéditos em hipódromo oficial e
que não participaram de retas nos últimos 12 meses. (Peso de Tabela I)

475 metros
1.000 metros

(***) Prêmio: R$ 1.200,00 - Added: R$ 100,00 -> 50% ao 1º; 30% ao 2º e 20% ao 3º colocado. Volta obrigatória: R$ 100,00.

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.

8ª Reunião
Chamada
Distâncias
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)
1.100 metros
Turma “A” - (Handicap)
1.000 metros
Turma “B” - (Handicap)
1.200 metros
Turma “C” - (Handicap)
1.200 metros / 1.700 metros
Clássico “1.700 metros” - Added: R$ 100,00 - Volta obrigatória: R$ 100,00
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.
4.1. As inscrições para a 7ª e 8ª Reuniões, serão realizadas até às 16:30h da Sexta-Feira, que antecede a semana da
corrida.
4.2. As montarias devem ser indicadas até às 16:30h da Segunda-Feira, da semana da corrida.

*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação.
5.Conforme divulgado anteriormente, no Cronograma de Implementação de Investimento nas Corridas (Novembro/2020),
reforça a Diretoria Executiva e a Comissão de Corridas que a premiação para o mês de Janeiro/2021, será de acordo com
a seguinte bolsa: Bolsa para páreo comum: R$ 2.160,00 / R$ 1.200,00 ao 1º colocado; R$ 360,00 ao 2º colocado e R$
240,00 ao 3º colocado. Comissões aos Profissionais conforme o CNC.
PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

