COMISSÃO DE CORRIDAS

DELIBERAÇÕES Nº. 41 – 2009/2010
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS EM 28 DE OUTUBRO DE 2010
REFERENTE À CORRIDA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010

1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 28 de Outubro de 2010.
2. Proibir de correr os animais: ANTHRAX, EVENTO SAGRADO, CARLA AYALA, FILIPPIO,

pelo

período de sete dias, por apresentação do “forfait veterinário”, conforme resolução da Comissão de Corridas
em 27 de Agosto de 2009.
3. Multar em R$ 25,00 o treinador P.Oliveira (VELHO BIDI) por seu pensionista fazer o cânter de
apresentação com o cortejador sem a prévia solicitação.
4. Multar em R$ 25,00 o treinador E.Santos (IL GRAND CAPO) por seu pensionista fazer o cânter de
apresentação com o cortejador sem a prévia solicitação.
5. Multar em R$ 25,00 o treinador G.Santos (MISS SAPUCAIA) por seu pensionista fazer o cânter de
apresentação com o cortejador sem a prévia solicitação.
6. Multar em R$ 18,00 o jóquei J.A.Rodrigues (MONTE LUPO) por execução do cânter de apresentação de
sua montaria fora de ordem, conforme resolução da Comissão de Corridas em 17 de Dezembro de 2009.
7. Multar em R$ 25,00 o jóquei J.A.Rodrigues (INDOMÁVEL LIGHT), pela perda do chicote conforme art.
129 do C.N.C..
8. Proibir de correr o animal: NEW HOME 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 do C.N.C.
9. Suspender por duas reuniões a partir do dia 08 de Novembro de 2010 o jóquei E.S.Teixeira (T
TOP PRICE),
por embaraçar a livre ação do competidor Velho Bidi na reta de chegada, conforme art. 143 do C.N.C.
10. A Comissão de Corridas chama atenção dos Srs. Treinadores que o uso de taquinho nas ferraduras
somente é permitido para as competições em pista de areia. O não cumprimento desta Deliberação acarretará
em penalidades previstas no Código Nacional de Corridas.
11. A Comissão de Corridas no uso de suas atribuições decide:
a) Passar a jóquei o aprendiz Hiago de Marco Brum (H. de Marco) por exceder o peso
mínimo exigido para jóquei-aprendiz, conforme o art. 69 – letra D do C.N.C.
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12. Com base no relatório da Comissão de Sindicância sobre os fatos ocorridos nas dependências do Jockey
Club do Rio Grande do Sul (Vila Hipica e Raia) e no uso de suas atribuições a Comissão de Corridas
resolve a partir do dia 29 de Outubro de 2010:
a. Cancelar a matrícula de treinador do Sr. Nílton Ferreira Lopes (N.Ferreira) por indisciplina
conforme art. 40 parágrafo único do C.N.C.
b. Suspender por um Ano, o Sr. Nílton Ferreira Lopes, por infringir o art. 41 do C.N.C., com
proibição de entrada em todas as dependências do Hipódromo e Vila Hípica até o integral
cumprimento da penalidade.
c. Suspender por 6 meses, o Sr. José Paulo Scorsatto Elias, por infringir o art. 11 § 1º do C.N.C.;
proibindo a sua entrada em todas as dependências do Hipódromo e Vila Hípica exceto o espaço
junto ao embarcador de animais, conforme o art. 186 § 2º.

13. Comissários que atuaram na reunião do dia 28 de Outubro de 2010, Fernando Irajá Félix de Carvalho, Flávio
Mainar Gomes, Manoel Jahyr Pires, Mauricio Piovesan, Nelson Piovesan e Vitor Hugo Guimarães
Barnasque.
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Vitor Hugo Guimarães Barnasque

Fernando Irajá Félix de Carvalho

Presidente da Comissão de Corridas

Secretário da Comissão de Corridas

