
 
 

Resolução 11/2016 
 

Reunião da Comissão de Corridas em 26/07/2016. 
 
Resoluções: 
 
 
1. A vista do resultado positivo para doping (Grupo II), e concluída a devida contraprova da amostra da reunião 

11/2016- dia 09/07/2016 – XXXIX GP ABQM Potro do Futuro – final, conforme laudo do Laboratório Chromatox - 
Ltda e com base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas adaptado pelo Apêndice do Jockey Club de Sorocaba, 
esta Comissão de Corridas resolve: 

 
1.1. Desclassificar de segundo para último lugar o animal WHITE ZOOM no 7º páreo – XXXIX GP ABQM Potro 

do Futuro – final, com perda de suas marcas e premiações, classificando para todos os efeitos o animal 
CICLONE SPECIAL em segundo lugar, SHES ON FIRE em terceiro lugar, GOOD TWIN em quarto lugar, 
LADY LOOCK CAR em quinto lugar, MISTER JAM REASON SA em sexto lugar e NO MEN LAND em sétimo 
lugar; 

 
1.2. Suspender o treinador V B SILVA pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 22/07/2016 (data da 

contraprova) até o dia 20/09/2016, sendo permitido a ele apenas o trabalho interno da cocheira; 
 

2. Advertir os treinadores J Sampaio e A J Macedo, por não terem atendido a ordem de alinhamento dada pelo Starter, 
retardando a largada do 2º páreo do dia 23/072016; 

 
3. Chamar confirmação dos animais classificados para a final do GP Presidente da ABQM – II DERBY; 
 
4. Chamar confirmação dos animais classificados para a final do GP Criação Nacional; 
 
5. Chamar inscrições para o GP São Paulo – I TRÍPLICE COROA, na distância de 301 metros, em regime de 

antidoping laboratorial e pesos de tabela; 
 
6. Chamar inscrições para o Torneio Especial de animais inéditos ou corridos em Sorocaba com IV até 89 na distância 

de 301 metros, em regime de antidoping laboratorial e pesos de tabela; 
 
7. Chamar inscrições para páreos comuns em todas as categorias, na distância de 301 metros em regime de 

antidoping e com mínimo de 5 animais por páreo. 
 
 
Sorocaba, 27 de Julho de 2016. 
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