
Projeto de Inscrições para o mês de JUNHO de 2022 

PROGRAMAÇÃO CLÁSSICA E PROVAS ESPECIAIS 

  3-4 11 17-18 

CL Candido Egydio de Souza Aranha (L) - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) (1800) - - 

CL Edmundo Pires de Oliveira Dias (L) - Éguas de 2 e mais anos (Tab. II) (1300) - - 

PS Presidente Firmiano Pinto de Moraes - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - 1900 - 

PS Max Perlman - Produtos de 2 e mais anos (Tab. II) - (1000) - 

GP José Paulino Nogueira (G3) - ADDED - Éguas de 3 e mais anos (Tab. II) - - (2400) 

GP Antenor de Lara Campos (G3) - ADDED - Produtos de 2 anos (Tab. I) - - 1500 

GP Pres. João Carlos Leite Penteado (G3) - ADDED - Éguas de 2 e mais anos (Tab. II) - - 1400 

PS Hugo Sergio Nieri - Produtos de 3 e mais anos (Tab. II) - - 1300 

HANDICAP/CLAIMING OPCIONAL 

H1 Produtos de 3 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) 12  19 (14) - 

H2 Éguas de 3 e mais anos ganhadores (R$15-20 mil) - (10) (14) 

PÁREOS DE TURMA 

MACHOS 

M1 Produtos de 2 anos sem vitória (14) (10) 13 (16) 

M2 Produtos de 2 anos sem vitória, alojados no estado de SP há 60 dias ou mais (13) - - 

M3 Produtos de 3 e mais anos sem vitória (18) (14) (10) 13 

M4 
Produtos de 3+ anos até 1 vit, 4 anos/2 vits, 5 anos/3 vits, 6 anos/4 vits, 7 
anos/6 vits e 8+ anos/7 vits 

12 (14) (10) (18) 11 15 

M5 
Produtos de 4+ anos até 1 vit, 5 anos/2 vits, 6 anos/3 vits, 7 anos/5 vits e 8+ 
anos/6 vits --- (R$8-10 mil) 

12 (14) (10) - 

FÊMEAS 

F1 Potrancas de 2 anos sem vitória (14) (10) 13 (16) 

F2 Potrancas de 2 anos sem vitória, alojadas no estado de SP há 60 dias ou mais (13) - - 

F3 Éguas de 3 e mais anos sem vitória (10) (16) - 13 (14) 

F4 
Éguas de 3 e mais anos até 1 vit, 4 anos/2 vits, 5 anos/3 vits, 6 anos/4 vits, 7 
anos/6 vits e 8+ anos/7 vits 

(18) (10) 11 (14) 15 

F5 
Éguas de 4 e mais anos até 1 vit, 5 anos/2 vits, 6 anos/3 vits, 7 anos/5 vits e 8+ 
anos/6 vits --- (R$8-10 mil) 

(14) (10) 11 

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

C1 
Prod. de 3+ anos sem vit. em qualquer hipódromo, c/ mín. 2 atuações em SP 
(57kg) - (R$6-9 mil) 

(13) 12 (10) (14) 

C2 
Éguas de 3+ anos sem vit. em qualquer hipódromo, c/ mín. 2 atuações em SP 
(57kg) - (R$6-9 mil) 

(13) 12 (10) (14) 

C3 
Produtos de 3+ anos até 1 vit e de 6+ anos até 2 vits, 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$6-9 mil) 

(10) - (13) 

C4 
Éguas de 3+ anos até 1 vitória e de 6+ anos até 2 vits, 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$6-9 mil) 

(10) - (13) 

C5 Produtos de 3 e mais anos ganhadores (57kg) --- (R$6-10 mil) 13 (14) - 

 


