COMISSÃO DE CORRIDAS
DELIBERAÇÕES Nº 70 – 2013/2014
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013

1.

Julgar regular os resultados das corridas realizadas
realiz
na reunião do dia 07 de Novembro de 2013.
2013

2.

Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 24 de Outubro de 2013.

3.

Multar em R$ 31,25 o treinador C.S.Barcellos (MASTIM), por não providenciar o compromisso de montaria, conforme
art. 80 – § 7º C.N.C.

4.

Multar em R$ 88,00 o treinador A.F.Chaves por não comunicar o trânsito interno do animal VIRGILIO DANZ, conforme
item “8” da deliberação
ção do dia 16 de agosto de 2012.
2012

5.

Multar em R$ 88,00 o treinador A.F.Chaves por não comunicar o trânsito interno do animal THUNDERGUN, conforme
item “8” da deliberação
ção do dia 16 de agosto de 2012.

6.

Multar em R$ 44,00 o treinador T.TEIXEIRA (TACO MEXICANO),
), por não ter comunicado o ferrageamento de seu
pensionista dentro do prazo estabelecido pela Comissão de Corridas, conforme art. 128 § 1º do C.N.C.
C.N.C

7.

Multar em R$ 56,00 o treinador A.Ávila (ALL STRAWS) por não providenciar a farda constante no programa oficial,
conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.

8.

Multar em R$ 56,00 o treinador A.C.Silveira (ILUMINATO) por não providenciar a farda constante no programa oficial,
conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.

9.

Creditar na conta corrente do jóquei Y.TOEBE as comissões referentes às substituições dos animais JAMBO BELO e
HARDBREAKER,, participantes, respectivamente, do 2º páreo (172) e 5º páreo (175), recurso esse debitado da conta dos
do
proprietários.

10. Suspender por 01 (uma) reunião,, a partir do dia 28 de novembro de 2013, o jóquei L.Conceição (HARDBREAKER), por
embaraçar a livre ação dos demais competidores durante o percurso, conforme art. 140 do C.N.C.
11. A Comissão de Corridas, no uso de suas atribuições decide permitir a participação dos jóqueis suspensos nas reuniões
dos dias 14 e 17 de novembro de 2013, meeting do Grande
Gran Prêmio Bento Gonçalves. Suspensões estas serão cumpridas
nas reuniões seguintes ao festival.
12. Comissários que atuaram na reunião do dia 31 de Outubro de 2013: Eduardo Piovesan, Fernando Irajá Felix de Carvalho,
Flávio Mainar Gomes e Manoel Jahyr Pires.
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