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Resoluções Referentes a 6ª Reunião do dia 06/12/2020, Temporada (2020/2021) 
 

 

1. Homologar os resultados da 6ª Reunião, do dia 06/12/2020.  
 

2) Em resposta à reclamação do sr. Carlos Augusto de Paula Ávila, proprietário do animal (Mister Rouge(nº2) - 2º Páreo), 
06/12/2020, a Comissão de Corridas verificou a filmagem da partida e ficou nítido que o animal Mister Rouge(nº2) largou sem 
carapuça. 
 

3) Em resposta à reclamação do Stud Lobão de Pelotas, proprietário do animal (Always Quick(nº4) - 2º Páreo), 06/12/2020, a 
Comissão de Corridas verificou a filmagem da partida e constatou que o jóquei largou estribado. 
 
 

4. Ocorrências Veterinárias:  
 

1º Páreo: To Certa - Acidose. 
2º Páreo: Overtimes - Laceração de pele na FTP esquerda  

 
 

5. Livro de Ocorrências: 
 

 2º Páreo: Mister Rouge - Devido aos acontecimentos antes e no momento da partida, prejudicaram o animal Mister Rouge, 
motivo de não ter melhor colocação, na próxima espero melhor apresentação. (Treinador: C.Souza). 

 

2º Páreo: Noble Reason - No pulo de partida, o competidor de dentro saiu de golpe para fora e a de fora veio para dentro, 
obrigando-me a sofrear meu pilotado. Motivo de não ter obtido melhor colocação. (Jóquei: M.Barreto). 

 

2º Páreo: Noble Reason - Aguardava-se melhor apresentação, por não ter conseguido uma boa largada, sendo prejudicado, 
obteria melhor colocação. (Treinador: M.Petrechel). 

 

3º Páreo: Malvado Favorito: Logo após a partida os animais de dentro saíram de golpe para fora e os de fora vieram para 
dentro, ficando meu conduzido afunilado, prejudicando o empenho durante a corrida. E aguardo melhor desempenho para próxima 
atuação. (Jóquei: J.E.Rosa(Poa)). 

 
Comissários que atuaram na reunião: Willybaldo Hellwig, Ricardo Oliveira, Wagner Fernandes e Silvio Niemczewski. 
 

1. Do Projeto de Chamada para a 7ª Reunião: 
 

7ª Reunião - 27/12/2020 - Domingo 
Chamada Distâncias 

Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I) 1.100/1.400 metros 
Turma “A” - (Handicap) 1.400 metros 
Turma “B” - (Handicap) 1.100 metros 
Turma “C” - (Handicap) - (*) Prova Especial Velocidade  1.200 metros 

(*) Prêmio: R$ 1.000,00 - Added: R$ 100,00 -> 50% ao 1º; 30% ao 2º e 20% ao 3º colocado. 
Volta obrigatória: R$ 100,00. 

Turma “C” - (Handicap) - (**) Grande Prêmio Encerramento 1.600 metros 
(**) Prêmio: R$ 1.000,00 + 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) 475 metros 
(***) 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) 

 

1.000 metros 

(***) Prêmio: R$ 1.000,00 - 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 

 

As inscrições para a 7ª Reunião, 27/12 (Domingo), devem ser realizadas até às 16:00h de Quinta-Feira, 17/12/2020. 
As montarias devem ser indicadas até às 11:30h do dia 19/12/2020 (Sábado). 

*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação. 
 
Resoluções Gerais 
 
1) Convocar, agendando para quinta-feira (17/12), às 17:00, na secretaria do clube, reunião com o treinador Adauto Dias Petrecheli. 
 
 

2) Convocar, agendando para quinta-feira (17/12), às 17:20, na secretaria do clube, reunião com o treinador Getúlio Carvalho. 
 
 

3) 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. 
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