
Determinações da Diretoria do Jockey Club do Paraná para a corrida do dia 

14/05/2020, em condições especiais, sem a presença de público no 

Hipódromo do Tarumã, apenas com acesso das pessoas diretamente 

envolvidos com as corridas e com a adoção de medidas preventivas de saúde 

pública. 

 
 

• PREMIAÇÃO: 

 

A premiação será integral, conforme a chamada vigente, e será paga 

integralmente aos profissionais, após a liberação da reunião com o resultado 

dos exames antidoping, e aos proprietários 50% na mesma data, e os outros 

50% até 60 (sessenta) dias após esta data. 
 

• REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO HIPÓDROMO 
 

o Acesso às corridas 

 

O acesso ao hipódromo será feito única e exclusivamente pelo portão da 

Vila Hípica na Rua Konrad Adenauer, permanecendo fechados todos os 

demais portões durante todo o dia do evento. 
 

Será permitida a presença no hipódromo (Tribuna dos Profissionais, 

Veterinária e Paddock), exclusivamente, dos profissionais, que atuarão nas 

corridas, incluídas na programação do dia, ou seja Jóqueis, Aprendizes, 

Treinadores, Cavalariços, Veterinários (inclusive autônomos com 

responsabilidade sobre animais inscritos) e Encilhadores. Todos os 

participantes acima identificados deverão providenciar junto a Comissão de 

Corridas a emissão de autorização de entrada, até 24 horas antes do evento. 
 

Todos os profissionais deverão usar máscaras de proteção e respeitar 

distância mínima, em relação às pessoas presentes. A exceção é aplicada 

aos Jóqueis e Aprendizes, durante a condução dos animais, no cânter e na 

corrida. 
 

Não será permitido o ingresso no hipódromo de sócios do JCP, 

proprietários, criadores, agentes de montaria e do público em geral. 

Não será permitida a circulação de quaisquer dos presentes, nas outras 

áreas do hipódromo. 
 

Após concluídas as atividades, que tenham justificado a presença do 

profissional no hipódromo, o mesmo deverá retirar-se em, no máximo, 30 

(trinta) minutos. 

 

o Jóqueis e Aprendizes 
 

Os profissionais, com compromisso de montaria, deverão se apresentar no 

hipódromo nos horários regulares, para registro da primeira pesagem do 

dia. 
 



Logo após o ingresso no hipódromo, deverão, obrigatoriamente, se 

apresentar no Serviço Médico, para serem avaliadas as condições clínicas e 

aferida a temperatura. 
 

o Treinadores 
 

Apenas um dos responsáveis, pelo animal inscrito, poderá comparecer ao 

hipódromo. Preferencialmente deverá ser o Treinador. 
 

Na impossibilidade de comparecimento do Treinador, deverá ser solicitada 

autorização à Comissão de Corridas (e-mail Alessandro - Comissão JCP 

<alessandro.reichel@jockeypr.com.br> ou WhatsApp 41-99876-3652), 

para que o Segundo Gerente ou o Assistente possa substituí-lo. 
 

Caso haja, na programação do dia, diversas inscrições vinculadas a um 

mesmo Treinador, os animais inscritos deverão ser representados pelo 

mesmo profissional (o Treinador ou substituto). 
 

O Treinador, com matrícula em outro hipódromo, deverá indicar um 

representante local, para atuar em relação aos animais inscritos. 
 

O programa será divulgado no site do JCP (www.jockeypr.com.br). 

 

Não haverá distribuição de programas impressos. 
 

As montarias deverão ser informadas por meio on-line das seguintes 

formas: 

 

• via e-mail, para <alessandro.reichel@jockeypr.com.br>; 

• via WhatsApp, telefone 41-99876-3652; 
 

As montarias poderão ser, também, informadas pelos telefones 41-3075-

2110/3075-2109/3075-2107. 
 

o Claiming 
 

O interessado, em adquirir algum animal em páreo de claiming deverá 

comparecer à Comissão de Corridas até as 17 horas da quarta-feira anterior 

à corrida, apresentando sua proposta em envelope lacrado, indicando na sua 

parte externa apenas o número do páreo de interesse, e atendendo ao 

regulamento vigente. 
 

o Apostas / Pagamento de Pules 
 

As apostas somente poderão ser realizadas por telefone nos agentes 

credenciados, ou pelo Teleturfe do Jockey Club do Paraná. 

http://www.jockeypr.com.br/

