Resolução nº 06-2013

Reunião da Comissão de Corridas em 21/05/2013.
Resoluções:

1. Multar em R$ 500,00 o treinador M Sampaio por ter apresentado o animal JOTA GOLD com
atraso de 1 minuto no padock do 7º páreo do dia 18/05/2013;
2. Multar em R$ 1.000,00 o treinador R Carvalho por ter apresentado o animal BENI STONE AD
com atraso de 2 minutos no padock do 8º páreo do dia 18/05/2013;
3. Comunicar aos treinadores e seguradores que a saída destes, da frente do partidor, deverá ser
obrigatoriamente feita da seguinte forma: Boxes de 1 à 4, saída pelo lado esquerdo e dos boxes 5
ao 8, saída pelo lado direito da pista. O não cumprimento desta determinação acarretará punições
com multa ou suspensão à critério da Comissão de Corridas;
4. Advertir o treinador V Antunes em razão do animal VERY QUICK MACHINE, ter adentrado no
partidor com a corda do segurador “amarrada”, retardando a largada do 5º páreo do dia
18/05/2013;
5. Atender pedido do jóquei Maison Gomes Praxedes, concedendo-lhe matricula de TREINADOR
de cavalos de corrida no hipódromo do Jockey Club de Sorocaba, desde que cumprida as
exigências legais;
6. Suspender por 15 dias o jóquei M Magalhães por não ter comparecido em tempo hábil para a
coleta de material destinado ao exame antidoping;
7. Chamar inscrições para o GP ABQM Potro do Futuro, na distância de 402 metros, com peso
único de 53 kg e antidoping laboratorial;
8. Chamar inscrições para o GP ABQM Rei da Velocidade na distância de 301 metros, pesos de
tabela e antidoping laboratorial;
9. Chamar inscrições para o GP ABQM Rainha da Velocidade, na distância de 301 metros, pesos
de tabela e antidoping laboratorial;
10. Chamar Páreos Especiais para todas as categorias na distância de 301 metros e padock.

Sorocaba, 22 de Maio de 2013.
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