
 
 

Resolução 07/2016 

Reunião da Comissão de Corridas em 31 de Maio de 2016. 

 

Resoluções: 

 

1. SUSPENDER por 90 (noventa) dias, a partir de 01/06/2016 até 30/08/2016, os jóqueis E B MELO 

e F NASCIMENTO e o treinador A MENDES pela atitude antidesportiva na condução dos animais 

CAÇADOR WAGON LM e MADRID CHICKS no 3º páreo do dia 29/05/2016;  

 

2. Dar ciência aos outros hipódromos das referidas penalidades; 

 

3. Desconsiderar para efeito de enturmação a apresentação dos animais CAÇADOR WAGON LM e 

MADRI CHICKS da corrida do dia 29/05/2016, continuando a serem enturmados como 

estreantes; 

 

4. Multar em R$ 200,00 o jóquei D Macedo pelo excesso de peso (1,200Kg) verificado na 

repesagem do animal XOPPY VERDE, no 5º páreo do dia 28/06/2016; 

 

5. Multar em R$ 200,00 o jóquei N R Nascimento, pelo excesso de peso (2,100Kg) constatado na 

pesagem do animal ZENYATTA EYESA SHOW, no 5º páreo do dia 28/05/2016, ocasionando a 

troca de montaria com o animal que seria conduzido pelo jóquei J Prieto, a pedido do treinador 

J Sampaio; 

 

6. Advertir o jóquei T Gomes pela comemoração acintosa e perigosa, mesmo após cruzar o disco, 

com o animal SUBLIME SERENA JHD no 2º páreo do dia 29/05/2016; 

 

7. Advertir o jóquei W Souza pela comemoração acintosa e perigosa, durante a condução do 

animal LADY PANTHER HJS, antes de cruzar o disco no 4º páreo do dia 29/05/2016; 

 

8. Chamar inscrições para o GP Super Speed, na distância de 201 metros, em regime de Antidoping 

Laboratorial e pesos de tabela; 

 

9. Chamar inscrições para Torneio Especial IV até 89 perdedores, na distância de 201 metros, em 

regime de Antidoping Laboratorial e pesos tabela; 

 

10. Chamar inscrições para Torneio Especial Inéditos, na distância de 201 metros, em regime de 

Antidoping Laboratorial e peso único 53 Kg; 

 

11. Chamar inscrições para Páreos Comuns em todas as categorias, na distância de 201 metros e em 

regime de Antidoping Laboratorial; 

 

 

Sorocaba, 01 de Junho de 2016. 
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