
 

 
 

Resolução nº 17-2012 
 

Reunião da Comissão de Corridas em 18/09/2012. 
 

Resoluções: 
 
 

1. Multar em R$ 100,00 o jóquei D Leopoldino, por ter se apresentado para pilotar ALEGRIA 
HILL com excesso de peso no 2º páreo do dia 15/08/2012; 
 

2. Multar em R$ 2.000,00 o treinador L P Vicente, por ter apresentado o animal IMPECCABLE 
TASTE no padock com 4 minutos de atraso, no 4º páreo do dia 15/08/2012; 
 

3. Multar em R$ 500,00 o jóquei A R Lima e o treinador J Bispo, pela falta de peso constatada 
na repesagem do animal HAVANNA FOR ME, no 5º páreo do dia 15/08/2012; 
 

4. Desclassificar de 3º para 5º lugar o animal HAVANNA FOR ME, pela falta de peso, acima 
do permitido pelo regulamento do Jockey Club de Sorocaba, verificado na repesagem; 
 

5. Alterar a ordem de chegada do 5º páreo do dia 15/08/2012 em razão da desclassificação 
acima, classificando em 3º lugar o animal SPEEDY VERDE e em 4º lugar o animal 
MANDANTE DARING; 
 

6. Suspender por 1 (uma) reunião o treinador C Carvalho por desacato ao funcionário do Jockey 
Club de Sorocaba, quando da pesagem dos jóqueis para as corridas do dia 15/08/2012; 
 

7. Chamar inscrições para o GP American Cup 2012 – WOORKA, na distância de 320 metros, 
com pesos de tabela e padock de 10 minutos; 
 

8. Chamar inscrições para o GP Taça de Ouro, na distância de 402 metros, com pesos de tabela 
e padock de 10 minutos; 
 

9. Chamar inscrições para o GP Consagração – III Tríplice Coroa, na distância de 402 metros e 
antidoping laboratorial; 
 

10. Chamar inscrições para Páreos Especiais na distância de 320 metros, para todas as categorias 
e padock de 10 minutos; 
 

11. Toda inscrição que contiver 2ª opção, deverá ser feita de forma decrescente, sempre com 
prevalecimento do páreo principal como 1ª opção; 

 
12. Será concedido de forma EXPERIMENTAL , largada dos animais utilizando o recurso de 

amarração no “estribo” do partidor, conforme solicitação dos senhores treinadores. Esta 
prática estará sob supervisão da Comissão de Corridas através do Juiz de Partida e poderá ser 
cancelada se houver qualquer prejuízo. 
 

 
Sorocaba, 20 de Agosto de 2012. 
 
 
 
COMISSÃO DE CORRIDAS 


