COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 18 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 03 DE NOVEMBRO DE 2017
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 03 de Novembro de 2017.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 22 de Setembro de 2017.
3. Proibir de inscrever o animal NAZÍAL 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 o animal NARRADOR pelo período de 30 (trinta) dias, por solicitação do Serviço de
Veterinária e Química do Jockey Club do Rio Grande do Sul.
5. Suspender o jóquei V.Q.Ferreira (DUBLIN BOY),
BOY), por 30 (trinta) dias, a partir do dia 04 de Novembro de
2017, por não cumprir compromisso de montaria, conforme art. 61 d., do C.N.C.
6. Multar em R$ 56,00 o treinador C.Dutra (BIG MURA) por não providenciar a farda (boné)
(boné constante no
programa oficial, conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.
7. Multar em R$ 50,00 o treinador L.Arias (ANGELA ALADA), por não comunicar o uso do acessório
(arminho) de seu pensionista, conforme art. 128 § 2º do C.N.C.
C.N.C
8. Estender a licença do jóquei A.Gantz por mais 45 (quarenta e cinco) dias,, a pedido do mesmo.
9. A Comissão de Corridas informa que, devido à baixa adesão dos treinadores no momento da inscrição,
será cobrada a presença de TODOS os treinadores matriculados no Jockey Club do Rio Grande
G
do Sul até o
final das inscrições, o treinador que não comparecer, por qualquer motivo, será penalizado com multa.
10. Conceder matrícula de treinador, a título precário por 90 dias, ao Sr. Marcio Aguilar Gonçalves,
exclusivamente para treinar animais do Stud/Haras Muradás e afins, ao qual, está vinculado perante o
Ministério do Trabalho como empregado. Constará no Programa Oficial como M.Gonçalves.
M.Gonçalves
11. Conceder matrícula de treinador, a título precário por 90 dias, ao Sr. José Henrique Haeffner Petry,
Petry
exclusivamente para treinar animais do Stud/Haras Ferragus e afins, ao qual, está vinculado perante o
Ministério do Trabalho como empregado. Constará no Programa Oficial como J.H.Petry.
J.H.Petry
12. Conceder matrícula até o final da Temporada 2017/2018 ao jóquei: C.Machado
Machado.
13. A Comissão de Corridas informa que a data da última reunião do ano (encerramento) foi antecipada de 16
de Dezembro de 2017 para 15 de Dezembro de 2017 (sexta-feira).
(sexta
14. Comunica a Comissão de Corridas que em virtude dos preparativos para o GP Turfe Gaucho, os horários
de trabalhos de Box foram alterados, conforme segue: Segundas e Quintas--Feiras horário normal, para
todos os animais (partidor localizado na seta dos 1.600m – raia externa); Terças e Quartas-Feiras
Quartas
das 6:00
às 8:30 somente para animais pré-inscritos no GP Turfe Gaúcho (partidor localizado na seta dos 1.380m –
raia externa).
15. Comissários que atuaram na reunião: André Lhullier de Carvalho, Eduardo Limongi Piovesan,
Piovesan Fabricio
Pereira de Carvalho,, Flávio Mainar Gomes e Roberto Barnasque Ferreira.
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