
 

 
 

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

BOLETIM OFICIAL Nº 06/2021 
 

Resoluções Referentes a 10ª Reunião do dia 09/04/2021, Temporada (2020/2021) 
 
 

1. Homologar os resultados da 10ª Reunião, do dia 09/04/2021. 
 

2. Ocorrências Veterinárias: 
 

 1º Páreo: True Diamond - Alopecia em formato circunscrito na região das espáduas. 
2º Páreo: XStorm Cat Easy - Forfait Veterinário - Apresentou-se com o boleto do membro torácico esquerdo aumentado de 
volume, pulso palmar presente no mesmo e uma claudicação grau 3. 
3º Páreo: Muito Certa - Epistaxe / hemorragia nasal. 
4º Páreo: Let Me Free - Aumento de volume nos boletos anteriores. 

 
Comissários que atuaram na 10ª Reunião: Willybaldo Hellwig, Ricardo Oliveira, Wagner Fernandes, Cléber Porto e Silvio Niemczewski. 
 

 
Das Inscrições para 30/04/2021: 
 

 
Chamada para o dia 30 de Abril de 2021: Preparatório ao Grande Prêmio Princesa do Sul - 2021: 

 

11ª Reunião - 30/04/2021 - Sexta-Feira 
Chamada Distâncias 

Produtos de 2/3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I) 1.100 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. 

Produtos de 2/3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I) 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) 1.200 metros 
Turma “B” - (Handicap) 1.400 metros 
  

Preparatório ao Grande Prêmio Princesa do Sul - 2021 1.700 metros 
Prêmio: R$ 1.500,00 ao 1º, R$ 450,00 ao 2º e R$ 300,00 ao 3º colocado ./ Volta obrigatória: R$ 100,00 / Mínimo de 6 participantes / Sem descarga aos aprendizes./Prova com Exame Antidoping 
 

 

As inscrições para a 11ª Reunião, 30/04 (Sexta-Feira), devem ser realizadas até às 16:00h de Sexta-Feira, 23/04/2021. 
Através do Fone: 3305.5420 ou na Secretaria. As montarias devem ser indicadas até às 15:30h do dia 26/04/2021 (Segunda-Feira). 
 

*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação. 
 

 

 
 

Resoluções Gerais 
 

1) Próxima corrida, referente à 12ª Reunião da Temporada (2020/2021), dia 16/05/2021 (Domingo), sendo impossibilitado pelo 
Lockdown, será antecipada para o dia 14/05/2021 (Sexta-Feira). 
 
2) Conceder matrícula de treinador ao sr. Neomar Helwig Mota. 
 
 

3) Conceder matrícula de treinador ao sr. Telmo Stigger. 
 
 

4) O Serviço de Veterinária e a Comissão de Corridas vêm por meio deste, comunicar que o esquema de vacinação dos animais 
alojados no Jockey Club de Pelotas passará a ser quadrimestral para Influenza Equina e Rinopneumonia Equina (Herpes Vírus EHV-
1 e EHV-4) e anual para Tétano e Encefalomielite leste e oeste. Comunica ainda que somente será permitida a entrada na Vila Hípica 
de animais vacinados há no máximo 120 dias (4 meses) para Influenza Equina e Rinopneumonia Equina, sendo necessária a 
comprovação mediante a apresentação da carteira de vacinação devidamente assinada e carimbada pelo veterinário responsável 
pela vacinação. Caso isso não ocorra, o animal ficará retido na cocheira de trânsito (com diária de R$ 70,00) para ser vacinado e 
mantido em observação pelo tempo que o Serviço de Veterinária julgar necessário. Tais medidas se fazem necessárias para proteger 
a saúde e o bem estar de todo o plantel diante de surtos de Influenza Equina e da gravidade do surto de Rinopneumonia que ocorre 
na Europa e já com relatos de casos nos Estados Unidos. Lembrando que a vacinação ajuda a reduzir a propagação do vírus, a 
gravidade dos sinais respiratórios e o número de óbitos. 
 
5) 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. 

 
GRANDE PRÊMIO PRINCESA DO SUL - DIA, 06 DE JUNHO DE 2021 - Distância: 1.900 Metros  

 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021 


