
 

BOLETIM DA COMISSÃO DE CORRIDAS nº 24/2020 

1. Seguindo a adoção das regras de isolamento social previstas na classificação de bandeira laranja e da 
necessidade de contribuir para prevenção do aumento de casos de COVID-19 em Pelotas a Diretoria 
Executiva e a Comissão de Corridas do Jockey Club de Pelotas decide: 

1.1 Liberar a entrada e saída de pessoas junto a vila hípica, sendo que a responsabilidade pelo fluxo 
e não aglomeramento de pessoas será de responsabilidade dos treinadores. 

1.2 Até segunda ordem estão suspensas qualquer reunião, confraternização ou aglomeração nas 
dependências da vila hípica do JCP.  

1.3 Tendo em vista as novas determinações do poder público, o qual, inclusive, começou a adotar o 
procedimento de cobrança de multa de pessoas físicas e jurídicas, ainda, a suspensão ou 
cassação do alvará do estabelecimento em questão, o qual, o Jockey Club de Pelotas se 
enquadra, fica determinado que na hipótese da notificação mencionada ser atribuída aquele 
profissional devidamente regularizado, o mesmo deverá ressarcir a entidade e estará sujeito as 
penalizações contidas no CNC. Reforçamos em caso de reincidência, o profissional poderá ser 
excluído da função que exerce no JCP. 

 
2. Da retomada da programação de corridas: 

2.1       CHAMADA PARA A 1ª E A 2ª REUNIÃO DA TEMPORADA 2020-2021 

                  As enturmações e distâncias para a 1ª e a 2ª reunião da temporada 2020-2021, programadas  
                  para 09 e 23/08, são as seguintes: 
 

1ª Reunião - 09/08/2020 2ª Reunião - 23/08/2020 
 

Produtos 3 anos e mais idade, inéditos: 1.000m 
(Páreo exclusivo para animais alojados no Hipódromo da 
Tablada.) Pesos de Tabela. Volta obrigatória de R$ 100,00. 

Animais sem vitória: 1200m 
 

Turma A: 1.100m 
 

Turma B: 1200 e 1600m 
 

Turma C - PE Velocidade: 1200m* 
 

GP Princesinha: 1700m** 
 

 

Animais sem vitória: 1000m 
 

Turma A: 1200m 
 

Turma B: 1100m 
 

Turma C: 1600m 
 

*PE Velocidade em 09/08: Prova com volta obrigatória de R$100,00. 
 

**GP Princesinha: Prova destinada a animais de 3 anos e mais idade, pesos de Handicap. Bolsa: R$ 
2.700,00 + Added, sendo R$ 1.500,00 (+50% do added) ao 1º, R$ 450,00 (+30% do added) ao 2º e R$ 
300,00 (+20% do added) ao 3º colocado. Added de R$ 150,00. Volta obrigatória de R$ 200,00. Prova com 
exame antidoping. 
 

      2.3 As inscrições para a 1ª reunião, de 09/08, devem ser realizadas até às 16:00 
h de sexta-feira, 31/07/2020. 
 

      2.4 As montarias devem ser indicadas até as 12:00 h do dia 03/08. 
 

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

3. Resoluções Gerais 
    3.1 Conceder matrícula de Redeador ao Sr. Jacob da Silveira de Oliveira. 
    3.2 Conceder matrícula de Redeador ao Sr. Alberto Ricardo Pereira Almeida. 
    3.3 Estornar o valor de R$ 7,00 ao treinador P.Ribeiro, referente multa (Canta Fantine) no 2º Páreo da 7ª 
Reunião em 21/06/2020. 
 

  4. Orientações gerais da secretaria de saúde em relação a pandemia: 
    4.1 Toda pessoa que teve contato direto com caso suspeito de Covid-19 deve ficar isolada até que saia o 
resultado do exame do caso suspeito; 
    4.2  Observar sintomas e, em caso de quadro gripal (ex. tosse, dor no corpo) entrar em contato com a 
vigilância epidemiológica pelo telefone 53-32847780 
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