Resolução nº 15-2013

Reunião da Comissão de Corridas em 05/11/2013.

Resoluções:

a) Multar em R$ 100,00 o jóquei D Gonçalves por ter perdido o chicote durante o percurso do 4º
páreo de 02/11/2013, conduzindo o animal GLADIADOR FOR ME;
b) Inverter a ordem de chegada do 6º páreo do dia 02/11/2013 “GP Taça de Ouro”, passando o
animal JOTA GOLD para a 2ª colocação e considerando o animal NADAL MAGIC como
ganhador do páreo. Decisão tomada após verificação do filme patrulha e declaração do jóquei A
R Lima na Comissão de Corridas após o páreo;
c) Multar em R$ 2.000,00 o treinador M Sampaio e em R$ 500,00 o jóquei A R Lima pelas
irregularidades verificadas durante a realização do 6º páreo do dia 02/11/2013;
d) Suspender por 15 dias o cavalariço Bruno Balduino de Albuquerque em razão do ato de
indisciplina por ele praticado no dia 02/11/2013, ficando proibido de prestar serviços externos
(raia, ruas da Vila Hípica, etc), devendo permanecer apenas no interior da cocheira e ficará sob
observação.
e) Advertir o funcionário Matheus Reveles Magalhães, de (L Medina), pela sua atitude ao dirigir
em velocidade não permitida nas dependências do hipódromo e informa-lo que em caso de
reincidência, poderá ser suspenso de suas funções;
f)

Chamar inscrições para o GP Campeão dos Campeões, na distância de 365 metros, com padock e
pesos de tabela;

g) Chamar inscrições para o GP Profissionais do Turfe, na distância de 301 metros, para animais
com IV até 96, em regime de padock e pesos de tabela;
h) Chamar inscrições para Páreos Especiais para todas as categorias, na distância de 301 metros;
i)

Excepcionalmente, em função dos próximos Grandes Prêmios serem de encerramento da
temporada, caso decorrente do número de inscrições obtidas não formem torneio, os GP´s serão
realizados na data prevista para as finais.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2013.

COMISSÃO DE CORRIDAS

