
 
 

RESOLUÇÃO 02/2019 -   Reunião da Comissão de Corridas em 14 e 22/02/2019 
 

Resoluções: 
 

1. Aprovada a nova Tabela de Índice de Velocidade para 2019, passando a ser considerado IV 100 os seguintes tempos 
nas referidas distâncias:  
 

• 201 = 11.70 
• 275 = 15.22  
• 301 = 16.35 
• 320 = 17.42 
• 365 = 19.48 
• 402 = 21.19 
• 503 = 27.70 

Nota: Lembrando que desde 2018, não há o desconto no índice de velocidade para pesos abaixo de 53 Kg; 
 

2. Convocar reunião com todos os profissionais para o dia 28/02/2019, para comunicação do relatório gerado pela 
auditoria do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, a fim de apresentar e discutir as não 
conformidades encontradas e orientações gerais visando as correções necessárias; 

 
3. Realizar reunião reservada em cada grupo de cocheira para notificação ao treinador responsável pelas não conformidades 

individuais encontradas para determinação de plano de correção imediata;  
 
4. Cumpre-nos informar a todos os Profissionais do Turfe e Proprietários, que é estritamente proibido qualquer tipo 

de transporte, estocagem, uso e/ou comercialização, de produtos e/ou medicamentos não autorizados pelos 
organismos competentes Brasileiros; 

 
5. Determinar a reforma e/ou manutenção das cocheiras que estão em desacordo com os parâmetros adequados de tamanho 

(4x3metros mínimo – 4x4 metros ideal) que possibilite o rolamento completo do animal, iluminação natural e adequada para 
permitir visualização do ambiente externo e suficiente para evitar um desconfortável contraste entre as distintas 
intensidades de luz, ventilação adequada e facilidades de sociabilização com janelas de comunicação entre as cocheiras;  

 
6. Promover campanha de vacinação e castração dos animais domésticos, a fim de garantir a saúde e controle populacional 

desses animais; 
 
7. Fazer constar do plano de Boas Práticas aos Animais, todos as orientações emitidas pela auditoria realizada pelo MAPA 

em janeiro de 2019; 
 
8. Enviar ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA o Apêndice do JCS ao Código Nacional de Corridas, 

atualizado em fevereiro/2019; 
 

9. Enviar ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA o Plano Geral de Apostas, atualizado em 
fevereiro/2019; 
 

10. Realizar as manutenções necessárias e/ou reforma do partidor oficial; 
 

11. Comunicado aos treinadores e demais profissionais que os exames das classificatórias do Torneio Início e Challenge serão 
realizados no Laboratório LADETEC – RJ por estar adequado a identificar novas substancias e para evitar o risco do atraso 
nos resultados.  
 

12. Comunicado aos treinadores e demais profissionais que continuaremos enviado as amostras das finais dos Grandes 
Prêmios ao laboratório UC Davis – USA e também aproveitando a logística, será sorteado e enviado ao menos uma amostra 
de páreo comum para o mesmo laboratório nos USA. 
 

13. Comunicado aos treinadores e demais profissionais que estamos testando a logística do laboratório novo de San Izidro – 
Argentina, e que o referido laboratório passa a constar na lista de laboratórios habilitados para realização dos exames do 
Jockey Club de Sorocaba em conjunto com os demais. 
 

14. Informamos que as estatísticas da ABQM serão pelo critério de SOMAS GANHAS para premiação dos competidores a 
partir de 2019. 
 

15. Anunciado aos treinadores que nos dias 26, 27 e 28/02/2019 será colocado o partidor de corrida na raia oficial com trilhos 
parciais, para preparação dos animais que correrão o Challenge e Torneio Início. 
 

16. Reforçamos que a entidade está providenciando a microchipagem dos animais EM CARÁTER DE URGÊNCIA; 
 

17. Os senhores profissionais deverão apresentar à administração até o dia 08/03/2019 cópia do recolhimento do INSS 
do último ano ou cópia da carteira de trabalho assinada para a renovação da matricula para 2019; 

 
Sorocaba, 25 de fevereiro de 2019. 

 
Comissão de Corridas 


