
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PISTA DE GRAMA 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
Visando o melhor aproveitamento da pista de grama do Jockey Club do Paraná, estamos 
apresentando as normas para o uso da mesma. Essas normas têm como objetivo a 
preservação da pista, tornando seu uso sustentável, racional e com vida útil prolongada. A 
alteração dos itens descritos neste relatório dependerá do desempenho da pista após as 
corridas. 
 

2. PENETRÔMETRO 
  

a. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO  
O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com 
uma ponta de 1 cm².  
O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre 
a pista.  
A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 (três) quedas 
do peso de 1 kg sobre a haste.  
Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se 
obter o resultado.  
Os pontos medidos na pista são: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 e 1800 metros, 
sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 54 marcações e a média da 
somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições 
serão feitas diariamente às 09:00hs. 
 
b. ÍNDICE DO PENETRÔMETRO E CONDIÇÃO DA PISTA  
De acordo com o índice de penetrômetro a pista apresentará as seguintes condições: 
 

Índice Penetrômetro Condição da Pista: 
0,0 a 4,0 PISTA LEVE 
4,1 a 5,5 PISTA MACIA  
5,6 a 6,4 PISTA PESADA  

6,5 e ACIMA PISTA ENCHARCADA com mudança de raia 
 

Dependendo das condições do dia, haverá um índice de tolerância de 0,3 pontos para 
mudança de raia à critério da Comissão de Corridas.  
 

Este índice poderá ser estendido em até 1,5 pontos no caso de Provas Especiais, Listadas e 
de Grupo, a critério da Comissão de Corridas. 
Enquadram-se também na condição acima Provas Seletivas para provas cuja final seja 
prevista em pista de grama. 

 


