Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 04 de agosto de 2019
RESOLUÇÕES:
1ª)

Comunicar aos senhores treinadores, que a partir do dia 09 do corrente, quarta-feira, terá início a
vacinação obrigatória contra Influenza Equina, Rhinopneumonite e Vacina Contra a Raiva em
todos os animais alojados no Hipódromo de Cidade Jardim, Centro de Treinamento de Campinas e
Jockey Club de Sorocaba (P.S.I.), sendo que os animais inscritos ou em tratamento serão
vacinados em data oportuna.

2ª)

Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 17 do corrente, A.F.Matos (Gracie Lou), por infração da
letra “d” do Art. 61 do CNC.

3ª)

Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 17 do corrente, E.Pereira, por ter prejudicado
competidores logo após a partida pilotando Himalaia (Art. 143 §1º do CNC).

4ª)

Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 17 do corrente, Rudinick Viana, por ter prejudicado
competidor 100 metros após a partida pilotando (Marechal (Arg)) na corrida de 27/7/2019 (Art.140
do CNC).

5ª)

Suspender por 30 (trinta) dias, a partir de 17 do corrente, A.Mesquita (Herminia Lips), por infração
do Art. 139 - letra “b” do CNC.

6ª)

Multar em R$240,00, E.Pereira, pelo excesso de peso constatado na pesagem de Himalaia.

7ª)

Multar em R$20,00, por terem feito irregularmente o cânter, V.Souza (Olympic Javier), A.Mesquita
(Bien Explicado) e em R$40,00, (A.L.Silva (New School e Noblesse You).

8ª)

Multar em R$20,00, por não terem relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado na partida,
Rudinick Viana (Una Península) e R.Nunes (Gam).

9ª)

Multar em R$30,00, A.L.Silva, por declaração inverídica no páreo em que pilotou Kapítulo.

10ª) Multar em R$20,00, por desvio de linha na reta de chegada, L.Felipe (Quick Aleluia) e A.Mesquita
(Valeria da Pista).
11ª) Comunicar aos senhores treinadores que no próximo dia 13 de agosto de 2019, às 20 horas, o
Jockey Club de São Paulo sediará um páreo promocional festivo, patrocinado por uma empresa
que realizará um evento no clube, em que todos os participantes receberão um bônus de
participação garantido, independente da colocação. Para maiores informações, os interessados
devem consultar a Comissão de Corridas e o handicapeur até às 14 horas desta quinta-feira, 8 de
agosto.

São Paulo, 06 de agosto de 2019
Comissão de Corridas

