COMISSÃO DE CORRIDAS
DELIBERAÇÕES Nº 19 – 2014/2015
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 08 DE MAIO DE 2014
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 08 DE MAIO DE 2014

1.

Julgar regular o resultado das corridas realizadas na reunião do dia 08 de maio de 2014.

2.

Homologar os resultados das corridas realizadas nas reuniões dos dias 17 e 24 de Abril de 2014.

3.

Proibir de inscrever os animais: ALMA DE GATO e DIDA pelo período de quatorze dias, por apresentação do “forfait
veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas em 14 de Dezembro de 2006.

4.

Multar em R$ 56,00 o treinador H.P.Mchado (JUMP UP) por não providenciarem a farda constante no programa oficial,
conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.

5.

Multar em R$ 40,00 o treinador G.Fernandes por não comunicar o trânsito interno do animal HECHO A LA MANO
conforme item “8” da deliberação do dia 16 de agosto
ag
de 2012.

6.

Multar em R$ 44,00 o treinador C.A.Moura (EKOVANTCH),
), 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.

Suspender por 01 (uma) reunião a partir do dia 16 de Maio de 2013 o treinador A.C.Santana (AMBITO), por alteração no
ferrageamento de seu pensionista, conforme art. 128 §2º do C.N.C.

8.

Suspender por 01 (uma) reunião, a partir do dia 16 de Maio de 2014, o jóquei E.Lima (FRENTE AMPLA), por embaraçar a
livre ação da competidora TELEGUIADA na reta de chegada com alteração no resultado do páreo, conforme art. 159 do
C.N.C.

9.

A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições decide acatar a suspensão imposta ao jóquei N.Silva pelo Jockey Club
de Cachoeira do Sul e suspender o rre
eferido jóquei por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do dia 16 de maio de 2014.

10. A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições decide acatar a suspensão imposta ao jóquei M.B.Souza pelo Jockey
Club de Cachoeira do Sul e suspender o referido jóquei por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do dia 16 de maio de
2014.
11. A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições decide acatar a suspensão imposta ao treinador A.Soares pelo Jockey
Club de Cachoeira do Sul e suspender o referido treinador por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do dia 16 de maio de
2014.
ernando Irajá Felix de Carvalho e
12. Comissários que atuaram na reunião do dia 08 de Maio de 2014: Eduardo Piovesan, Fernando
Flávio Mainar Gomes.
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