
 

RESOLUÇÃO - 21/2018  

Reunião da Comissão de Corridas em 16 de outubro de 2018. 

1. A vista do resultado positivo para doping (Grupo I) das amostras dos animais GRANITA CARTEL e FLY FOAL SEIS, ambos corridos na 
reunião 14/2018 - dia 15/09/2018, conforme laudo do Laboratório U C DAVIS – DAVIS-CA (USA) 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 GRANITA CARTEL no 6º páreo, com perda de suas marcas e premiações; 
 

b) Desclassificar de segundo para último lugar o animal FLY FOAL SEIS no 6º páreo, com perda de suas marcas e premiações; 
 

c) Reclassificar os demais animais do 6º páreo e redistribuir os prêmios, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Primeiro colocado 
ZOE VISTA, Segundo colocado FORA DE ALCANCE HBR, Terceiro colocado SACRED KIS e Quarto colocado ITAUBA GOLD; 
 

c) Suspender o treinador Marco Antonio Nobre Sampaio – M Sampaio, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme redução estipulada no 
Apêndice ainda vigente do JCS, tendo sua penalidade a contar do dia 17/10/2018 até o dia 14/02/2018, sendo permitido a ele apenas o 
trabalho administrativo da cocheira; 
 

d) Suspender o treinador Luis Levir Pereira de Melo – L Levir, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme redução estipulada no Apêndice 
ainda vigente do JCS, tendo sua penalidade a contar do dia 17/10/2018 até o dia 14/02/2018, sendo permitido a ele apenas o trabalho 
administrativo da cocheira; 
 

2. A vista do resultado positivo para doping (Grupo I) da amostra do animal FERONIO DARING HBR da reunião 15/2018 - dia 29/09/2018, 
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 quinto lugar para último lugar o animal FERONIO DARING HBR no 5º páreo, com perda de suas marcas e premiações; 
 

b) Desclassificar de primeiro lugar para último lugar o animal FEITICEIRA TIME HBR no 5º páreo (MESMO PROPRIETÁRIO), 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 5º páreo e redistribuir os prêmios, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Primeiro colocado 
NEW SECRETS, Segundo colocado ZAYAT VERDE, Terceiro colocado FRAGATA SPECIAL HBR, Quarto colocado JAMIE LEE JESS e 
Quinto colocado CABBIE JET HMJ.  
 

d) Suspender o treinador Marcos Dorneles – M Dorneles, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme redução estipulada no Apêndice 
ainda vigente do JCS, tendo sua penalidade a contar do dia 17/10/2018 até o dia 14/02/2018, sendo permitido a ele apenas o trabalho 
administrativo da cocheira; 

 
 

Sorocaba, 16 de outubro de 2018.  
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