
 
 

Resolução 09/2017 

Reunião da Comissão de Corridas em 23 de maio de 2017. 

Resoluções: 

1. Multar em R$ 200,00 o jóquei A Andrade, por não ter comparecido a repesagem 
imediatamente após o termino do 2º páreo do dia 20/05/2017;   

 
2. Multar em R$ 200,00 o jóquei J sanguina por apresentar excesso de peso (1,5Kg) na 

pesagem do 6º páreo do dia 20/05/2017, sendo substituído a pedido do treinador por L 

S Pereira, na condução do animal ESPIRIT SEIS; 

 

3. Multar em R$ 200,00 o jóquei T S Lima por ter comparecido com atraso para a realização 

do controle médico obrigatório, no 1º páreo do dia 21/05/2017; 

 

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

antidoping laboratorial e pesos de tabela; 

 

5. Chamar inscrições para Páreos Comuns em todas as categorias na distância de 201 

metros para animais com 2 anos ou mais e em regime de antidoping laboratorial; 

 

6. Multar em R$ 150,00 o jóquei A Gomes, pelo uso indevido do chicote na condução do 
animal REVANCHE DA SHALAKO, no 3º páreo do dia 20/05/2017;  
 

7. Multar em R$ 150,00 o jóquei E B Melo, pelo uso indevido do chicote na condução do 
animal GRANITA, no 4º páreo do dia 20/05/2017;  

 
8. A vista do resultado positivo para doping (Grupo I), e concluída a devida 

contraprova da amostra da reunião 05/2017 - dia 06/05/2017 – Páreo Rancho RM / 

Haras Jasevieram / Petraccone Ribeiro, conforme laudo do Laboratório 

Chromanalysis - MCM Análises Laboratoriais S/A e com base no Art. 163 do Código 

Nacional de Corridas adaptado pelo Apêndice do Jockey Club de Sorocaba, esta 

Comissão de Corridas resolve: 

 

a. Desclassificar de quarto para último lugar o animal CARPE DIEM RLT no 8º 

páreo do dia 06/05/2017, com perda de suas marcas e premiações, 

classificando para todos os efeitos o animal DARLIN WICKED EMZ em quarto 

lugar; 

 

b. Suspender o treinador R Rosa pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar 

do dia 24/05/2017 até o dia 21/09/2017, sendo permitido a ele apenas o trabalho 

interno da cocheira; 

 

 

 

Sorocaba, 24 de maio de 2017. 

 

COMISSÃO DE CORRIDAS 


