
 
 

Resolução 12/2017 

Reunião da Comissão de Corridas em 12 de julho de 2017. 

Resoluções: 

 
1. A vista do resultado positivo para doping (Grupo I), e descartado pelo treinador o 

interesse na contraprova da amostra D2270 da reunião 09/2017 - dia 26/06/2017 – XL 

GP ABQM POTRO DO FUTURO, 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 e Resolução 01/2017, publicada 

em 20/01/2017, esta Comissão de Corridas resolve: 

 

a. Desclassificar de segundo para último lugar o animal SPECIAL GOLD MEDAL no 

2º páreo do dia 26/06/2017, com perda de suas marcas e premiações, classificando 

para todos os efeitos o animal PANTHER N GRANITE em segundo lugar, 

REFINADA DA SHALAKO em terceiro lugar, OLYA FOR ME 3M em quarto lugar, 

HURACAN BLUE em quinto lugar e YOYO VERDE em sexto lugar; 

 

b. Suspender o treinador M O Arteman pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar 

do dia 13/07/2017 até o dia 10/11/2017, sendo permitido a ele apenas o trabalho 

interno da cocheira; 

 

c. Aguardar julgamento do recurso impetrado pelo Supervisor M Arteman, o qual 

solicita exclusão de sua suspensão como supervisor.  

 

2. Solicitar ao treinador M O Arteman a indicação de um novo treinador para assumir a 

responsabilidade sobre seus animais; 

 

3. Advertir o treinador M Sampaio, pela reclamação acintosa, para com o Starter, no 

alinhamento para largada do 3º páreo do dia 08/07/2017 e alertar a todos de que as 

ordens do Starter deverão ser seguidas a risca, pois ele é autoridade máxima no partidor; 

 

4. Continuando com as providencias que vem sendo adotadas para aprimoramento dos 

procedimentos de largadas, considerando as regularidades obtidas nas últimas partidas, 

retificamos a resolução 10/2017, alterando que em caso de indocilidade NÃO HAVERÁ 
AUTORIZAÇÃO DO STARTER para largar com 2 seguradores; 

 

5. Chamar inscrições para o GP Presidente da ABQM – Sr. Fabio Pinto da Costa – II 

DERBY, na distância de 365 metros, em regime de antidoping laboratorial e pesos de 

tabela; 

 

6. Chamar inscrições para o GP Criação Nacional, 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 laboratorial. 

 

 

Sorocaba, 12 de julho de 2017. 

 

COMISSÃO DE CORRIDAS 


