COMISSÃO DE CORRIDAS

D
DELIBERAÇÕES
Nº 38 – 2017/2018
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 20 DE ABRIL DE 2018
REFERENTE ÀS
À CORRIDAS DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 20 de Abril de 2018.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 09 de Março de 2018.
3. Proibir de inscrever os animais
is AMIGADO, AZZAM LUNA KODIAK, QARAL e OFF AND ON pelo período
de quatorze dias, por apresentação do “forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas em
14 de Dezembro de 2006.
4. Proibir de inscrever o animal ROMA GIRL pelo período de 15 (quinze)) dias, por solicitação do Serviço de
Veterinária e Química do Jockey Club do Rio Grande do Sul.
5. Multar em R$ 56,00 o treinador M.Duarte (BOOBY-TRAP) por não providenciar a farda constante no
programa oficial, conforme art. 47 – letra “d" do C.N.C.
6. Suspender o jóquei L.Conceição (SANGUE MISSIONEIRO),, por 02 (duas) reuniões a partir do dia 23 de
Abril de 2018 por desvio de linha na entrada da reta de chegada, com mudança no resultado do páreo,
conforme art. 143 do C.N.C.
7. Multar em R$ 31,25 o treinador F.Silva (JUST CELINA),, por atraso no cânter de apresentação, conforme
art. 131 – § 3º do C.N.C.
8. Suspender o jóquei V.Q.Ferreira (MONTSERRAT),
(MONTSERRAT), por 01 (uma) reunião, a partir do dia 23 de Abril de
2018, por prejuízos ao competidor RANCHO FUNDO durante o percurso, conforme art. 140 do C.N.C.
9. Suspender o jóquei E.Gomes (NÉSPERA),
(NÉSPERA) por 01 (uma) reunião, a partir do dia 23 de Abril de 2018, por
prejuízos ao competidor DONA D’ANAFER durante o percurso, conforme art. 140 do C.N.C.
10. Estender a suspensão do jóquei E.Gomes (PERFECT BULLET),, por mais 01 (uma) reunião, conforme art.
142 do C.N.C.
11. Suspender por 01 (uma) reunião o jóquei C.Farias,, a partir do dia 23 de Abril de 2018, conforme art. 142 do
C.N.C.
12. Conforme sindicância aberta em 06 de Abril de 2018, na deliberação nº 27 – 2017/2018, a Comissão
de Corridas resolve: dar por encerrada a sindicância, após ouvir
vir as partes envolvidas, entendendo que não
houve prejuízo durante a realização do referido páreo.
páreo
13. Informa a Comissão de Corridas que a partir do dia 23 de Abril de 2018 o horário de raia será alterado
para abertura 06:00 às 08:45, por imposição da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação de
Porto Alegre);
14. Informa a Comissão de Corridas que o horário de funcionamento da sauna, localizada no vestiário dos
jóqueis, será as quintas-feiras
feiras das 14:00 às 16:00 e sextas-feiras
sextas feiras das 10:00 às 16:00.
15. Chamar a atenção de TODOS os treinadores para as regras de descarte de cama e esterco.
16. Comissários que atuaram na reunião: Eduardo Limongi Piovesan, Flávio Mainar Gomes e Roberto
Barnasque Ferreira.
Flávio Mainar Gomes
Pr
Presidente
da Comissão de Corridas
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