
 
 

Resolução 03/2015 

 

 

Reunião da Comissão de Corridas em 17 de Março de 2015. 

 

 

Resoluções: 

 

 

1. Multar em R$ 200,00 o treinador O Benitez, por ter apresentado os animais WINGTER VERDE  (1º páreo) e WIFE 

VISTA (3º páreo), com fardas diferentes das constantes no programa oficial na reunião de 14/03/2015; 
 

2. Multar em R$ 100,00 o treinador J Sampaio, por ter apresentado o animal APOLITICAL SIX com farda diferente da 

constante no programa oficial do dia 14/03/2015; 
 

3. Multar em R$ 50,00 o jóquei A R Lima por ter perdido o chicote durante o percurso do 3º páreo do dia 14/03/2015; 
 

4. Multar em R$ 50,00 o jóquei A Andrade por ter perdido o chicote durante o percurso do 4º páreo do dia 

14/03/2015; 
 

5. Multar em R$ 100,00 o treinador A J Macedo pelo mau arreamento do animal WISH VERDE no 4º páreo do dia 

14/03/2015; 
 

6. Suspender por 03 (três) reuniões o jóquei Y Souza, pelo desvio acentuado de linha conduzindo o animal KLONE 

GOLD SA, prejudicando sensivelmente o animal KIRON FOR ME SA, sem ter esboçado nenhum movimento para 

correção do animal e por não ter respeitado a convocação feita pela Comissão de Corridas logo após a repesagem; 
 

7. Advertir o jóquei E B Melo por não ter comparecido na Comissão de Corridas imediatamente após o termino do 

7º páreo para comunicar em livro próprio, o prejuízo sofrido na condução do animal KIRON FOR ME SA e pelo 

desvio de linha na condução do animal GREED GRANITE no 8º páreo, embora sem prejuízo aos demais 

competidores; 
 

8. Multar em R$ 500,00 o treinador L Levir, por ter apresentado o animal GREED GRANITE, com 2 minutos de atraso 

no padock; 
 

9. Multar em R$ 500,00 o treinador J Bispo, por ter apresentado o animal CHARLOTE STONE AD, com atraso de 3 

minutos no padock; 
 

10. Confirmar após os exames antidoping, as finais do GP Jockey Club de Sorocaba – Torneio Início e GP South America 

Racing Challenge, classificados em 14/03/2015; 
 

11. Chamar inscrições para Páreos Especiais em todas as categorias, com padock, para o dia 28/03/2015; 
 

12. Chamar inscrições para Torneio Especial de animais inéditos, com padock para os dias 28/03 e 12/04/2015. 

 

Sorocaba, 18 de Março de 2015. 

 

Jockey Club de Sorocaba 

Comissão de Corridas 


