
 

RESOLUÇÃO - 13/2018 

 

Reunião da Comissão de Corridas em 03 de julho de 2018. 

 

1. Suspender o jóquei E B Melo por 08 dias, pelo não cumprimento do compromisso de montaria no 

9º páreo do dia (30/06/2018); 

 
2. Multar em R$ 500,00 o treinador A J Macedo, por ter apresentado o animal YOYO VERDE com 

atraso ao padock no 10º páreo do dia 30/06/2018, conforme determina o Apêndice do Jockey Club 
de Sorocaba ao Código Nacional de Corridas; 
 

3. Multar em R$ 500,00 o treinador J Sampaio, por ter apresentado o animal CORONA CAVIAR PK 

com atraso ao padock no 12º páreo do dia 30/06/2018, conforme determina o Apêndice do 

Jockey Club de Sorocaba ao Código Nacional de Corridas; 

 

4. Submeter à apresentação de laudo veterinário novas apresentações do animal PINOT NOIR RLT, 
em função do sangramento de grau 5, verificado na apresentação durante o 9º páreo do dia 
30/06/2018; 

 
5. Em decorrência da cassação da liminar que autorizava a participação do animal CETUS LAKE VM 

na prova GP ABQM Rei da Velocidade. Retificar a ordem de chegada do 5º páreo da reunião do 
dia 17/06/2018, passando a ser a seguinte classificação: 1º colocado SIX THREE BEDUINO, 2º 
colocado VERDUGO DASH, 3º colocado APOLITICAL KAS e 4º colocado ROCK STAR 
SENATOR. Tornando nula para todos os efeitos de estatísticas a apresentação de CETUS LAKE 
VM na aludida prova. No entanto, conforme anteriormente noticiado, as apostas feitas no animal 
CETUS LAKE VM são validas e perdidas, em função de sua retirada da prova, por determinação 
judicial.  

 
6. Chamar inscrições para o GP Criação Nacional, na distância de 301 metros, para animais com 3 

anos hípicos; 
 

7. Chamar inscrições para o GP Presidente da ABQM – II DERBY, na distância de 365 metros, para 
animais com 4 anos hípicos ou mais; 
 

8. Chamar páreos comuns para todas as categorias, na distância de 301 metros; 
 

9. Dar ciência à diretoria da Notificação Extrajudicial emitida pelo Sr. Antônio Lírio Simon, no que diz 
respeito às apresentações e premiações do animal MAGICO SPECIAL HWS. 
 

10. Em razão do feriado de segunda-feira (09 de julho), as inscrições para as próximas corridas serão 
antecipadas para a SEXTA-FEIRA dia 06/07/2018 até as 12h. 
 

11. Conforme informado na resolução 01/2018, lembrar a todos os proprietários, criadores, 
profissionais e leiloeiras que A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 TODO ANIMAL 
DEVERÁ CORRER NO NOME DO PROPRIETÁRIO QUE ESTIVER CONSTANDO NO STUD 
BOOK DA ABQM. Qualquer modificação nessa propriedade, deverá ser informada à 
Comissão de Corridas. 
 

 
Sorocaba, 04 de julho de 2018. 
 
 
COMISSÃO DE CORRIDAS 


