COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 16 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 20 e 21 DE OUTUBRO DE 2017
REFERENTE ÀS CORRIDAS
CORRIDA DOS DIAS 20 e 21 DE OUTUBRO DE 2017
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas nas reuniões doss dias 20 e 21 de Outubro de 2017.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 07 de Setembro de 2017.
3. Proibir de inscrever os animais TIA ONÇA, TROVÃO ZAFA, NARIZ EM PÉ, FORCE CUP,
CATEQUIZADO, ROMA GIRL e CZAR D’ANAFER pelo período de quatorze dias, por apresentação do
“forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas em 14 de Dezembro de 2006.
4. Proibir de inscrever a égua MAIRIE D’ISSY pelo período de 15 (quinze)) dias, por solicitação do Serviço de
Veterinária e Química do Jockey Club do Rio Grande do Sul.
Sul
5. Proibir de inscrever a égua JULIA DA LAGOA pelo período de 30 (trinta)) dias, por solicitação do Serviço de
Veterinária e Química do Jockey Club do Rio Grande do Sul.
Sul
6. Cancelar a matrícula de treinador do Sr. César Dias de Carvalho (C.D.Carvalho
D.Carvalho), a pedido do mesmo.
7. Suspender, por 01 (uma) reunião, a partir do dia 28 de Outubro de 2017, o treinador A.S.Garcia
(SURFISTA) por apresentar seu pensionista com o ferrageamento alterado, conforme art. 128 § 2º do
C.N.C.
8. Estender, por mais 01 (uma) reunião, a suspensão imposta ao treinador A.S.Garcia (NONE OF THAT) por
apresentar seu pensionista com o ferrageamento alterado, conforme
conforme art. 128 § 2º do C.N.C.
9. Suspender, por 01 (uma) reunião, a partir do dia 28 de Outubro de 2017, o treinador A.B.Pereira (PR)
(FIRST AMOUR) por apresentar seu pensionista com o ferrageamento alterado, conforme art. 128 § 2º do
C.N.C.
10. Suspender o aprendiz A.Renan (ZIFION TRAIN),, por 01 (uma) reunião, a partir do dia 22 de Outubro de
2017, por prejuízos a competidora NATIVE AVENUS na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
11. Estender a suspensão imposta ao
a aprendiz A.Renan (CARQUEJA MAJO),, por 02 (duas) reuniões, por
prejuízos a competidora LUZ DELLA BÍNTCHEN durante o percurso,, conforme art. 140 do C.N.C.
12. Multar em R$ 31,25 o treinador L.Arias (O NOSSO NEGRO),, por atraso no cânter de apresentação,
conforme art. 131 – § 3º do C.N.C.
13. Multar em R$ 31,25
,25 o treinador L.Arias (OCEANO NEGRO),, por atraso no cânter de apresentação,
conforme art. 131 – § 3º do C.N.C.
14. Multar em R$ 31,25 o treinador L.Arias (LOWELL),, por atraso no cânter de apresentação, conforme art.
131 – § 3º do C.N.C.
15. Suspender o jóquei L.Conceição (SAMURAI),, por 02 (duas) reuniões, a partir do dia 22 de Outubro de
2017, por prejuízos ao competidor JOKA BOLD durante o percurso, conforme art. 140 do C.N.C.
16. Conforme resultado da sindicância aberta durante a reunião do dia 29 de Setembro de 2017
envolvendo os profissionais C.Macedo, C.A.Moura e S.Rodrigues,
S.Rodrigues, a Comissão de Corridas resolve:
devido aos fatos ocorridos no recinto da repesagem dos jóqueis, após a realização do 4° páreo da reunião
do dia 29 de Setembro de 2017 resolve suspender por 30 dias, a partir do dia 28 de Outubro de 2017, o
treinador S.Rodrigues e o jóquei C.Macedo,, conforme art. 40 do C.N.C., proibindo a entrada dos
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mesmos em todas as dependências do Jockey Club e Vila Hípica,
Hípica, sendo que nos dias de corridas, suas
presenças ficam limitadas ao andar térreo do Pavilhão Social.
17. Chamar atenção do Sr. Cesar Augusto Damião,
Damião, motorista do caminhão placa IGX 8909 para que cumpra
os dias e horários de embarque e desembarque de animais na vila hípica do Jockey Club do Rio Grande do
Sul. Em caso de reincidência medidas serão tomadas conforme regulamento da vila hípica do Jockey Club
do Rio Grande do Sul.
18. Comissários que atuaram na reunião: André Lhullier de Carvalho, Eduardo Limongi Piovesan,
Piovesan Fabricio
Pereira de Carvalho,, Flávio Mainar Gomes e Roberto Barnasque Ferreira.

Flávio Mainar Gomes
Pr
Presidente
da Comissão de Corridas
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