COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 13 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 29 DE SETEMBRO DE 2017
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 29 de Setembro de 2017.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 18 de Agosto de 2017.
3. Informa a Comissão de Corridas que EXCEPCIONALMENTE os compromissos de montarias para a reunião do
dia 13 de Outubro de 2017 serão aceitos até as 15h do dia da inscrição.
4. Proibir de inscrever os animais ZLATAN, COLE PORTER e FLORDETUNA LIGHT pelo período de quatorze
dias, por apresentação do “forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas em 14 de
Dezembro de 2006.
5. A Comissão de Corridas no uso das suas atribuições decide aumentar para R$ 80,00 a multa aos treinadores
que não comunicarem a troca de cocheira de seus pensionistas.
6. Suspender o jóquei M.B.Souza (SENHOR DOS MARES),, por 01 (uma) reunião, a partir do dia 30 de Setembro
de 2017, por desvio de linha na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
7. Suspender o jóquei L.Souza (VITÓRIA
VITÓRIA MASTER),
MASTER por 01 (uma) reunião, a partir do dia 30 de Setembro de
2017, por prejuízos aos demais competidores
competidor após a partida, conforme art. 140 do C.N.C.
8. Conforme resultado da sindicância aberta durante a reunião do dia 29 de Se
etembro de 2017 envolvendo
os profissionais C.Macedo, C.A
A.Moura e S.Rodrigues, a Comissão de Corridas resolve: devido aos fatos
ocorridos no recinto da repesag
gem dos jóqueis, após a realização do 4° párreo da reunião do dia 29 de
Setembro de 2017 resolve suspender por 30 dias, a partir do dia 07 de Outubro
O
de 2017, o treinador
S.Rodrigues, conforme art. 40 do C.N.C.,
C.N.C. proibindo a entrada do mesmo em todas as dependências do
Jockey Club e Vila Hípica,, sendo que nos dias de corridas, suas presenças ficam
m limitadas ao andar térreo do
Pavilhão Social.
dias, a partir do dia 30 de Setembro de 2017, de treinador ao
9. Conceder matrícula provisória por 90 (noventa) dias,
senhor Roni Von da Silva Souza,, irá constar no Programa Oficial: R.V.Souza
10. Conceder matrícula provisória por 90 (noventa) dias,
dias, a partir do dia 30 de Setembro de 2017, de jóquei ao
senhor Volmir de Queiroz Ferreira,
Ferreira irá constar no Programa Oficial: V.Q.Ferreira
11. Conceder renovação de matrícula até o final da Temporada 2017/2018 aos seguintes treinadores: A.F.Chaves,
A.Soares, F.Silva, F.Souza, H.Pires, H.Baungarten, H.P.Machado, I.J.Ferreira,
Ferreira, L.E.Ferraz, M.B.Santos,
M.Duarte, M.Rosa, N.Canut, R.Fernandes, S.Rodrigues, T.Teixeira e W.Almeida Jr.
12. Multar em R$ 50,00 o treinador A.S.Garcia (LADY STYLE), por comunicar e não usar o acessório (língua
amarrada) de seu pensionista, conforme art. 128 § 2º do C.N.C.
C.N.C
13. Estender a matrícula provisória por
p mais 30 (trinta) dias do treinador L.Arias.
14. Comissários que atuaram na reunião: André Lhullier de Carvalho, Eduardo Limongi Piovesan, Flávio Mainar
Gomes e Roberto Barnasque Ferreira.
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Flávio Mainar Gomes
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