
 

 
 
 

Resolução nº 02-2013 
 
 

Reunião da Comissão de Corridas em 20/03/2013. 
 
 

Resoluções: 
 
 
 

1. Advertir o jóquei M Magalhães por ter comemorado de maneira indevida a vitória no páreo, 
antes de cruzar o disco de chegada; 

 
2. Chamar inscrições para o GP Brazilian Futurity na distância de 365 metros com padock e 

pesos de tabela; 
 

3. Chamar inscrições para o GP Presidente do Centro Hípico do Oeste – I DEBRY na distância 
de 301 metros com antidoping laboratorial e pesos handicap; 

 
4. Chamar inscrições para Páreos Especiais para todas as categorias na distância de 301 metros 

com padock; 
 

5. Chamar confirmações para a final do GP Super Sprint, classificados em 16/03/2013; 
 

6. Multar em R$ 100,00 o jóquei M Praxedes, por ter perdido o chicote pilotando o animal 
NOTICIA DA SHALAKO; 

 
7. Convocar os profissionais J A Gomes, N L Silva e A R Lima a comparecerem à enfermaria 

no dia 21/03/2013; 
 

8. Multar em R$ 100,00 o treinador M Arteman, por ter corrido o animal JAKE GOLD com 
farda diferente da constante no programa oficial; 

 
9. Autorizar o uso da pista de baliza e tambor para fins de doma de potros, observando as 

seguintes normas e condições: 
 

a) O acesso à pista se dará utilizando uma passagem na raia que terá abertura para 
dentro do peão do prado e ficará fechada com cadeado; 

 
b) O treinador que tiver interesse em utilizar a pista, deverá solicitar à 

administração, uma cópia da chave do cadeado da passagem na raia, que ficará 
sob sua responsabilidade; 

 
c) O treinador ou profissional a seu serviço que utilizar a pista, deverá manter a 

passagem na raia sempre fechada após a entrada e a saída; 
 

d) Se algum profissional não manter fechada a passagem na raia conforme orientado, 
o mesmo será responsabilizado por qualquer acidente que vier a acontecer no 
local, bem como estará sujeito a penalidades. NOTA: “Caso o Profissional não 
seja identificado, a utilização da referida pista será suspensa a todos 
definitivamente”. 

 
 

 
Sorocaba, 20 de Março de 2013. 
 
 
 
COMISSÃO DE CORRIDAS 


