
 

RESOLUÇÃO - 19/2018  

Reunião da Comissão de Corridas em 17 de setembro de 2018. 

1. A vista do resultado positivo para doping (Grupo III) das amostras EAT2365 e EAT2119 da reunião 12/2018 - dia 11/08/2018, conforme 
laudo do Laboratório LADETEC – UFRJ – INSTITUTO DE QUÍMICA – LBCD 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 primeiro para último lugar o animal FORTUNA GOLD no 1º páreo, com perda de suas marcas e premiações, classificando 

para todos os efeitos o animal KADILAC GOLD em primeiro lugar e CARSON LAKE, CARPE DIEM RLT, SEPARATIST SIX MRL e KIARA 
BLUE TOLL nas colocações subsequentes; 
 

b) Desclassificar de primeiro lugar, para último lugar o animal MATE DASH no 2º páreo, com perda de suas marcas e premiações, classificando 

para todos os efeitos o animal ZIDANE VERDE em primeiro lugar e SEPARATA DASH em segundo lugar; 

 
c) Suspender o treinador Jadilson Nobre Sampaio – J Sampaio, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (2 animais), conforme redução estipulada 

no Apêndice ainda vigente do JCS, tendo sua penalidade a contar do dia 18/09/2018 até o dia 17/11/2018, sendo permitido a ele apenas o 
trabalho interno da cocheira; 

 
2. A vista do resultado positivo para doping (Grupo III) da amostra EAT2298 da reunião 13/2018 - dia 25/08/2018, conforme laudo do 

Laboratório LADETEC – UFRJ – INSTITUTO DE QUÍMICA – LBCD 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 segundo lugar para último lugar o animal CORONEL CARTEL WA no 8º páreo, com perda de suas marcas e premiações; 
 

b) Desclassificar de terceiro lugar para último lugar o animal HURACAINE JET WA no 8º páreo, com perda de suas marcas e premiações, 
conforme determina o parágrafo 8º do art. 163 do Código Nacional de Corridas; 
 

c) Reclassificar os demais animais do 8º páreo e redistribuir os prêmios, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Segundo colocado 
MIRACLE FOR ME PK, terceiro colocado BLACK HARMONY SV e quarto colocado ZECRETO VERDE.  
 

d) Suspender o treinador Arlindo Marques de Souza – A Marques, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme redução estipulada no Apêndice 
ainda vigente do JCS, tendo sua penalidade a contar do dia 18/09/2018 até o dia 18/10/2018, sendo permitido a ele apenas o trabalho interno 
da cocheira; 
 

3. Ratificar as publicações de 06/06/2018, 24/08/2018 e 15/08/2018 dando em vista a possibilidade de realização de exames antidopagem em 

laboratórios dentro e fora do país, a critério da comissão de Corridas, sempre com o intuito de manter a credibilidade e compromisso do Jockey 

Club de Sorocaba com o bem-estar animal.  

 

4. Retificar o erro gráfico do comunicado sobre as listagens de substancias proibidas de 25/04/2018, onde se lê Art. 98, corrigindo para Art. 163 do 

Código Nacional de Corridas, conforme abaixo: 
 

Em atendimento ao que determina o Código Nacional de Corridas em seu Art. 163 § 1º, informamos aos 

profissionais, proprietários, veterinários e demais turfistas, que as listagens regulamentares para controle 

dos exames antidoping que embasam as resoluções da Comissão de Corridas são as divulgadas pelos 

seguintes órgãos: 
 

• Lista de medicamentos FEI (Fédération Equestre Internationale) 
 

• Lista de medicamentos RCI (Racing Commissioners International)  
 

NOTA: Exceção apenas às substâncias liberadas (em caráter experimental), conforme resolução da 

Comissão de Corridas nº 01/2016. 
 

Vale ressaltar que, conforme o Art. 163 § 2º - OS TREINADORES NÃO PODERÃO ALEGAR EM SUA DEFESA, 

SOB PRETEXTO ALGUM, DESCONHECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES. 
 

5. CONVOCAR OS SENHORES TREINADORES para participarem de uma REUNIÃO (dia 28/09/2018 às 16:00h) sob a coordenação do Dr. 
Thomas Wolff, a fim de esclarecer dúvidas técnicas dos profissionais bem como a explanação sobre as novas medidas que serão 
implementadas no Jockey Club de Sorocaba visando o bem estar animal; 
 

6. Chamar inscrições para o GP Consagração – III tríplice Coroa para animais com 3 anos hípicos (sem reserva), na distância de 402 metros; 

 

7. Chamar inscrições para o GP Taça de Ouro, para animais com 3 anos ou mais e IV até 99, na distância de 320 metros; 

 

8. Chamar inscrições para páreos comuns, para animais com 3 anos ou mais, na distância de 320 metros; 

 

Sorocaba, 18 de setembro de 2018.  
 
 
COMISSÃO DE CORRIDAS 


