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PREZADOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO MAIS RÁPIDO DO MUNDO

A bolsa de premiações do GRAND PRIX do JOCKEY CLUB DE SOROCABA garante a realização das principais 
CORRIDAS e GRANDES PRÊMIOS durante todo o ano, com a grande vantagem de uma única inscrição habilitar 

seu cavalo a participar das provas do GRAND PRIX por toda vida - INSCRIÇÃO VITALÍCIA.

O JOCKEY CLUB DE SOROCABA é a principal vitrine do Quarto de Milha de Corrida no Brasil. 
Os animais que correm aqui são referência para o Mercado Mundial.

VALORIZE SUA CRIAÇÃO, VALORIZE SEU PRODUTO!

Sua participação é muito importante.

R$ 2.800.000,00
prEmiaÇÃo GaraNTiDa

prÉ-iNscriÇÕEs aTÉ 19/03/2016

A DIRETORIA
JOCKEY CLUB DE SOROCABA



provas do grand prix 
3 deRbys = bolsa de R$ 100.000,00 cada

3 tRiplices coRoas = bolsa de R$ 100.000,00 cada

3 toRneios especiais = bolsa de R$ 80.000,00 cada

Rei da velocidade = bolsa de R$ 100.000,00, 
sendo R$ 65.000,00 complemento abQm

Rainha da velocidade = bolsa de R$ 100.000,00, 
sendo R$ 65.000,00 complemento abQm

campeão dos campeões = bolsa de R$ 200.000,00

toRneios e páReos especiais = R$ 610.000,00

bolsa gaRantida

R$ 2.800.000,00

bolsa: 
R$ 250.000,00*

em maRço

bolsa: 
R$ 200.000,00*

em abRil

bolsa: 
R$ 200.000,00*

em abRil

bolsa: 
R$ 200.000,00*

em maio

bolsa: 
R$ 100.000,00*

em JUnho

Para animais 
Quarto de Milha 

com 2 anos 
Distância: 301 m

Antidoping

Para animais 
Quarto de Milha 

com 2 anos
Distância: 275 m

Antidoping

Para animais 
Quarto de Milha 

com 2 anos
Distância: 365 m

Antidoping

Para animais 
Quarto de Milha 

com 2 anos
Distância: 320 m

Antidoping

Para animais 
Quarto de Milha 

com 2 anos ou mais
Distância: 201 m

Antidoping

GRAND PRIX 2017 – CONDIÇÕES:

A PRÉ-INSCRIÇÃO NO GRAND PRIX 2017 deverá ser realizada até o dia 19/03/2016 pelo valor de 
R$1.000,00 (em 10 parcelas), sendo que este animal poderá ser CONFIRMADO até 31/07/2016 
por R$5.000,00.

OS ANIMAIS QUE NÃO FOREM PRÉ-INSCRITOS também poderão ser confirmados no GRAND PRIX 
2017, pelo valor de R$10.000,00, uma vez que não tem o fomento da pré-inscrição.

Esta pré-inscrição só pode ser feita para animais da GERAÇÃO 2014, nascidos entre 01/07/14 e 
30/06/15, dentro ou fora do território brasileiro.

IMPORTANTE: ANIMAIS NÃO CONFIRMADOS poderão participar das provas promovidas pelo 
GRAND PRIX 2017 mediante pagamento antecipado da inscrição para cada prova (a título de multa), 
no valor de 30% da bolsa da referida prova, sendo o valor mínimo de R$2.400,00. Deste valor, 50% será 
acrescido na bolsa da prova em que o animal for inscrito.

INFORMAÇÕES:
Cel.: (15) 99105-6876 / (15) 99150-3410 
Email: alexandre@jcsorocaba.com.br / jockeysorocaba@uol.com.br 

pRovas do gRand pRix 



provas do grand prix 

Tel.:  (15) 99105-6876  / (15) 99150-3410
Correspondência: Caixa Postal 97 - CEP 18010-971 - Sorocaba/SP - e-mail: alexandre@jcsorocaba.com.br / jockeysorocaba@uol.com.br

IMPORTANTE
1. Enviar cópia frente e verso autenticada do(s) registro(s) do(s) animal(is) devidamente transferido(s).
2. Em caso de animal arrendado, enviar cópia do contrato de arrendamento.
3. Os animais pré-inscritos, não poderão ser substituídos em nenhuma hipótese.
4. O pré-inscritor pagará o valor de R$ 1.000,00 por cada animal pré-inscrito, podendo ser dividido o pagamento em 10 parcelas iguais.
“A participação no Grand Prix 2017 está condicionada à CONFIRMAÇÃO que deverá ser feita até o dia 31/07/2016 no valor de R$ 5.000,00 por animal pré-inscrito, conforme 
divulgado no regulamento.
5. Em caso de morte de animal com baixa no Stud Book da ABQM até o dia 30/07/2016, o valor já pago será devolvido ao pré-inscritor.
6. O não pagamento de uma das parcelas desqualifica todos os animais do pré-inscritor de participar do Grand Prix.
7. Esta pré-inscrição faz parte do contrato do GRAND PRIX 2017 que terá notas promissórias como garantia dos pagamentos.

AS INSCRIÇõES SÃO NOMINATIVAS, INTRANSfERíVEIS E INSUBSTITUíVEIS.

Autorizo o Jockey Club de Sorocaba a emitir notas promissórias ou boletos de acordo com a forma de pagamento acima descrita, com vencimento da primeira parcela em 
15/04/2016 e as demais a cada 30 dias subsequentemente.

DECLARO ainda, estar ciente de que esta pré-inscrição não poderá ser cancelada sobre qualquer fundamento em virtude de compromissos assumidos pelo Jockey Club de 
Sorocaba a partir deste, exceto em caso de morte de animal conforme item número 5 acima descrito e comprometo-me a quitar todas as notas promissórias nos valores e 
prazos acima estipulados.

PRé-InsCRIção DE _______ anImal(Is) no valoR DE R$ 1.000,00 CaDa, totalIzanDo R$ ______________

PagaREI Em 10 PaRCElas DE R$ ____________ totalIzanDo = R$ _________________

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOME DO ANIMAL REGISTRO NASCIMENTO

Proprietário:

VENHO PELA PRESENTE fICHA PRé-INSCREVER MEU(S) ANIMAL(IS) NO GRAND PRIX 2017, CONfORME ABAIXO RELACIONADO:

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF:

E-mail:

Fone:    (           )UF: CEP:

LOCAL E DATA PRé-INSCRITOR JOCKEY CLUB DE SOROCABA

Pré-inscrição
ATé 19/03/2016



Tel.:  (15) 99105-6876  / (15) 99150-3410

Correspondência: Caixa Postal 97 - CEP 18010-971 - Sorocaba/SP - e-mail: alexandre@jcsorocaba.com.br / jockeysorocaba@uol.com.br
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