COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 14 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 06 DE OUTUBRO DE 2017
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 06 de Outubro de 2017.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 25 de Agosto de 2017.
3. Informa a Comissão de Corridas que as inscrições e os compromissos de montarias para o festival do GP
Bento Gonçalves serão aceitos até as 10h30min do dia 14 de Outubro de 2017 (sábado).
(sábado)
4. Proibir de inscrever o animal AMERICAN BULL 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. Conceder renovação de matrícula até o final da Temporada 2017/2018 aos treinadores:
treinador
E.Dias e O.D.Serrão.
7. Informa a Comissão de Corridas que o treinador C.Dutra recebeu matrícula definitiva para a temporada
2017/2018 e não provisória, confirme deliberação n° 45 – 2016/2017.
8. Chamar a atenção do
o treinador C.Oliveira (LINDA DO ORIENTE) para a indocilidade de sua pensionista no
“partidor” conforme art. 107 do C.N.C.
9. Chamar a atenção do
o treinador R.Fernandes (ZINGARELLA BELLA) para a indocilidade de sua pensionista
no “partidor” conforme art. 107 do C.N.C.
10. Suspender o jóquei V.Q.Ferreira (XAXA GLORY),, por 01 (uma) reunião, a partir do dia 07 de Outubro de 2017,
por desvio de linha na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
11. Suspender o jóquei J.E.Rosa (ESPADA
ESPADA PEDRITENSE),
PEDRITENSE , por 01 (uma) reunião, a partir do dia 07 de Outubro de
2017, por prejuízos a competidora SHELY ANN FRASER na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
12. Multar em R$ 50,00 o treinador M.Rosa (ZURKUS), por comunicar e não usar o acessório (língua amarrada) de
seu pensionista, conforme art. 128 § 2º do C.N.C.
13. Multar em R$ 50,00 o treinador A.S.Garcia (SURFISTA), por não comunicar e usar o acessório (antolhos)
(
de
seu pensionista, conforme art. 128 § 2º do C.N.C.
C.N.C
14. Conceder renovação de matrícula até o final da Temporada 2017/2018 ao jóquei:: R.Arias.
15. A Comissão de Corridas no uso das suas atribuições decide REABRIR a sindicância referente a reunião do
dia 29 de Setembro de 2017 para apurar novos fatos e ouvir novas testemunhas tornando nula a punição ao
treinador Suedy José Rodrigues até os desfecho da mesma.
m
16. Conceder matrícula provisória por 90 (noventa) dias de treinador ao senhor Luciano Lourenço Santana,
Santana irá
constar no Programa Oficial: L.Santana.
17. Conceder matrícula provisória por 90 (noventa) dias de treinador ao senhor Darci Minetto, irá constar no
Programa Oficial: D.Minetto.
18. A Comissão de Corridas inform
ma que a partir da reunião do dia 13 de Outubro de 2017 será paga a montaria
ao jóquei vencedor de cada páreo
o.
19. A Comissão de Corridas inform
ma que o livro de ocorrências ficará junto à balança dos jóqueis nos dias de
corridas.
20. Comissários que atuaram na reunião: André Lhullier de Carvalho, Eduardo Limongi Piovesan, Fabricio Pereira
de Carvalho, Flávio Mainar Gomes e Roberto Barnasque Ferreira.

Flávio Mainar Gomes
Presidente da Comissão de Corridas
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