REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO HIPÓDROMO DA GÁVEA

(A) Acesso às corridas
Será permitida apenas a presença dos profissionais que atuarão nas
corridas, ou seja, Jóqueis, Aprendizes, Treinadores, Cavalariços,
Veterinários Autônomos com responsabilidade sobre animais
inscritos e Encilhadores – ressalvado os membros da Comissão de
Corridas e funcionários envolvidos. Após concluídas as atividades que
tenham justificado a presença do profissional, o mesmo deverá
retirar-se do hipódromo em no máximo 30 (trinta) minutos.
Não será permitido o ingresso nas dependências do JCB de sócios do
clube, proprietários de cavalo, criadores, agentes de montaria e do
público em geral.
(B) 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, deverão, obrigatoriamente, se
apresentar no Serviço Médico para serem avaliadas as condições
clínicas e aferida a temperatura.
(C) Treinadores
Apenas um dos responsáveis pelo animal inscrito, poderá comparecer
ao hipódromo, preferencialmente, o Treinador. Na impossibilidade de
comparecimento do mesmo, deverá ser solicitada autorização de um
substituto à Secretaria da Comissão de Corridas (e-mail
scc@jcb.com.br ou WhatsApp (21) 99626-7410). Caso haja na
programação do dia diversas inscrições vinculadas à um Treinador, os
animais inscritos deverão ser representados pelo mesmo profissional.
O Treinador com matrícula em outro hipódromo deverá indicar um
representante local para atuar em relação aos animais inscritos.
O animal inscrito deverá ser apresentado na área da Veterinária de
Corridas (VETCORR), 45 (quarenta e cinco) minutos antes do horário
programado para o respectivo páreo. O tempo de tolerância será de,

no máximo, 15 (quinze) minutos.
Será obrigação do Treinador acompanhar a coleta do material
biológico destinado ao exame antidoping devendo, em seguida,
assinar as etiquetas de identificação, conforme rege o Art.47 – letra m
e Art. 170 – letra a do CNC.
(D) Encilhadores
Deverão portar os respectivos crachás, demonstrando estar
cadastrados na SCC e na Administração das Vilas Hípicas.
(E) Veterinários Autônomos
Deverão portar os respectivos crachás de identificação.
(F) Apostas / Pagamento de Pules
Não haverá distribuição de programas impressos.
Seguem
disponíveis
as
opções
de
aposta
online
(www.apostas.JCB.com.br) e por telefone Teleturfe 4000-1602
(capitais), 0800 9426006 (demais localidades). Os portadores de
apostas vencedoras poderão entrar em contato com o GERAC nos
telefones (21) 3534-9280/9148 ou WhatsApp (21) 99948-1821.
Durante este período, os guichês e Loja de Apostas do Hipódromo da
Gávea estarão fechados.

