COMISSÃO DE CORRIDAS
DELIBERAÇÕES Nº. 20 – 2009/2010
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 27 DE MAIO DE 2010
REFERENTE À CORRIDA DO DIA 27 DE MAIO DE 2010

1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 27 de Maio de 2010.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 06 de Maio de 2010.
3. Proibir de correr os animais: JUSTINE HENIN, PLANIFICADO, QUERR FAMOUS, PACTUAL,
OCEAN VIEW, BLEU CELESTE, pelo período de sete dias, por apresentação do “forfait veterinário”,
conforme, resolução da Comissão de Corridas em 27 de Agosto de 2009.
4. Conceder matrícula de proprietário ao Sr. Eduardo de Souza Houri.
5. Conceder ao Sr. Eduardo de Souza Houri o registro da farda: branco e preto em metades, mangas e boné
vermelho.
6. Conceder ao Sr. Paulo Renato Gonçalves o registro da farda: laranja e branco em xadrez, mangas e boné
laranja.
7. Creditar na conta corrente do jóquei A.Santana a comissão referente à substituição do animal HERMANA
MIA, participante do 5º páreo (430) da reunião do dia 27 de Maio de 2010, recurso esse debitado da conta do
proprietário.
8. Creditar na conta corrente do jóquei M.Boeira a comissão referente à substituição do animal CARAPA,
participante do 8º páreo (433) da reunião do dia 27 de Maio de 2010, recurso esse debitado da conta do
proprietário.
9. Debitar na conta do Stud Pontal do Recreio, a importância de R$ 390,00, referente à retirada do animal
REPRIZED, inscrito no 2º páreo (427), da reunião do dia 27 de Maio de 2010.
10. Chamar a atenção do treinador P.Silveira (ETHERNA ALADA) para a indocilidade de sua pensionista no
“partidor” conforme art. 107 do C.N.C.
11. Proibir de correr o animal: OVER KING e somente aceitar sua inscrição, após a realização de teste público
mediante parecer favorável (por escrito) da Starter do Jockey Club do Rio Grande do Sul, conforme art.
107, parágrafo único, do C.N.C.

1

12. A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições resolve::
a. Deferir o requerimento do Sr. Leonardo Matias Gouvea, liberando para exercer suas atividades de
jóquei pelo período de 60 dias com a obrigatoriedade de ter assinado compromissos de montaria igual
ou superior a 10% (dez por cento), ou então ter vencido um número de páreos igual ou superior a 1%
(um por cento) de páreos no período correspondente; constando no Programa Oficial como L.Gouvea.
13. Comissários que atuaram na reunião do dia 27 de Maio de 2010, Fernando Irajá Félix de Carvalho, José
Antônio S. Forte, Manoel Jahyr Pires, Nelson Piovesan e Vitor Hugo Guimarães Barnasque.

Vitor Hugo Guimarães Barnasque
Presidente da Comissão de Corridas
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Fernando Irajá Félix de Carvalho
Secretário da Comissão de Corridas

