
Projeto de Inscrições para o mês de AGOSTO de 2021 

PROGRAMAÇÃO CLÁSSICA E PROVAS ESPECIAIS 

  6 e 7 20 e 21 28 

CL Luiz e José Vieira de Carvalho Mesquita (L) - Produtos de 4 e mais anos (Tab. II) (2000) - - 

CL Farwell (L) - Produtos de 3 anos (Tab. I) (1600) - - 

CL Emerald Hill (L) - Potrancas de 3 anos (Tab. I) (1600) - - 

PS Giant - Produtos de 3 anos (Tab. I) (1800) - - 

PS Odysseus - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) (1200) - - 

GP Presidente Roberto Alves de Almeida (G3) - ADDED - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - 1600 - 

CL Nelson de Almeida Prado (L) - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - 1600 - 

PS Kigrandi - Produtos de 4 e mais anos (Tab. II) - 2000 - 

PS Conde Raul Crespi e Condessa Irene Medici Crespi - Produtos de 3 anos (Tab. I) - 1600 - 

PS Roberto Reichert - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - 1200 - 

XXVII Copa Japão de Turfe (G3) - ADDED - Éguas de 4 e mais anos (Tab. II) - - (1600) 

PS Duque de Caxias - Produtos de 4 e mais anos (Tab. II) - - (2400) 

PS Vicente Romano - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - - 1200 

HANDICAP/CLAIMING OPCIONAL 

H1 Produtos de 4 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) - (10) (15) - 

H2 Éguas de 4 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) - (10) (18) - 

TURMA/CLAIMING OPCIONAL 

MACHOS e FÊMEAS 

A1 
Potros e Potrancas de 3 anos sem vitória e sem colocoação até 4o lugar em SP ou 
no RJ nos últimos 60 dias, com no mínimo 2 atuações, sendo uma das atuações nos 
últimos 60 dias e alojados em SP há 60 dias ou mais 

- (14) - 

A2 Potros e Potrancas de 3 anos até 1 vitória - (10) 12 (15) 

MACHOS 

M1 Produtos de 3 anos sem vitória (15) (18) 11 (12) 14 

M2 Produtos de 3 anos sem vitória, alojados no estado SP há 60 dias ou mais (10) - (14) 

M3 Produtos de 4 e mais anos sem vitória (12) (18) 13 (14) (10) 

M4 Prod. de 4+ anos até 1 vit, 5 a./2 vit, 6 a./3 vit, 7 a./5 vit e 8+ anos/6 vit (R$8-10 mil) (14) 12 (16) (10) 

M5 Produtos de 4+ anos até 2 vit, 5 a./3 vit, 6 a./4 vit, 7 a./6 vit e 8+ anos/7 vit (14) 15 (20) 12 (16) (10) 

FÊMEAS 

F1 Potrancas de 3 anos sem vitória (15) (18) 11 (12) 14 

F2 Potrancas de 3 anos sem vitória, alojados no estado SP há 60 dias ou mais (10) - (14) 

F3 Éguas de 4 e mais anos sem vitória (12) (18) 13 (14) (10) 

F4 Éguas de 4+ anos até 1 vit, 5 a./2 vit, 6 a./3 vit, 7+ anos/5 vit (R$8-10 mil) (10) (15) 12 (13) 

F5 Éguas de 4+ anos até 2 vit, 5 a./3 vit, 6 a./4 vit, 7+ anos/6 vit (10) (15) 12 (18) (13) 

CLAIMING (só alojados no estado de SP há 30 dias ou mais) 

C1 Produtos de 4 e mais anos sem vitória (57kg) --- (R$5-8 mil) (14) (12) 13 

C2 
Produtos de 4+ anos até 1 vitória, c/ desc. de 1kg para os c/ vit em claiming s/ vit 
em SP e sem nenhuma outra vit em qualquer páreo em qualquer hipódromo (57kg) 
--- (R$5-8 mil) 

12 (10) (14) 

C3 
Éguas de 4+ anos até 1 vitória, c/ desc. de 1kg para os c/ vit em claiming s/ vit em SP 
e sem nenhuma outra vit em qualquer páreo em qualquer hipódromo (57kg) --- 
(R$5-8 mil) 

12 (10) (14) 

C4 Produtos de 4 e mais anos ganhadores (57kg) --- (R$6-10 mil) (14) 13 - 

 


