COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 04 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 28 DE JULHO DE 2017
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 28 DE JULHO DE 2017
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 28 de Julho
ho de 2017.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 16 de Junho de 2017.
3. Informa a Comissão de Corridas que a partir do dia 11 de Julho de 2017 os compromissos de montarias serão
aceitos até as 16h nos dias de inscrição.
4. Proibir de inscrever os animais CLASSIC NIGHT, OCEAN BABY, TIA ONÇA, DESEJADO AMERICAN e SÓ
TEU pelo período de quatorze dias, por apresentação do “forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão
de Corridas em 14 de Dezembro de
d 2006.
5. Suspender o jóquei M.B.Souza (MESTRE HARAGANO),
HARAGANO), por 01 (uma) reunião, a partir do dia 29 de Julho de
2017, por desvio de linha na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
6. Suspender o aprendiz A.Rodrigues (SUPER-HOMEM),
(SUPER
, por 01 (uma) reunião, a partir
p
do dia 29 de Julho de
2017, por desvio de linha na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
7. Suspender o jóquei L.G.Acosta (RAÇADOR),
(RAÇADOR), por 01 (uma) reunião, a partir do dia 29 de Julho de 2017, por
prejuízos ao competidor ITAPERUÇU na reta de chegada,
da, conforme art. 143 do C.N.C.
8. Multar em R$ 56,00 o treinador C.A.Moura (NIGHT ROCK) por não providenciar a farda constante no
programa oficial, conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.
9. Multar em R$ 31,25 o treinador H.Pires (SECRET HILL),
HILL), por atraso no cânter de apresentação, conforme art.
131 – § 3º do C.N.C.
10. Creditar na conta corrente do jóquei H.Oliveira a comissão referente à substituição de montaria do equino
VANGELIS, participante do 7º páreo da reunião do dia 28 de Julho de 2017, recurso esse debitado na conta do
proprietário.
11. Conforme resultado da sindicância aberta em 22 de Julho de 2017, na deliberação nº 03 – 2017/2018, a
Comissão de Corridas resolve: devido às mutuas agressões no recinto do vestiário dos profissionais resolve
suspender por 30 dias, a partir do dia 31 de Julho de 2017, o treinador A.Domingues e o jóquei N.Silva,
conforme art. 40 do C.N.C., proibindo a entrada dos mesmos em todas as dependências do Jockey Club e
Vila Hípica, sendo que nos dias de corridas,
corrid
suas presenças ficam limitadas ao andar térreo do Pavilhão Social.
12. 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
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da Comissão de Corridas
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