Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 07 de maio de 2017.
RESOLUÇÕES:
1ª) Chamar para as corridas do dia 27 do corrente, os seguintes páreos suplementares, cujas
inscrições serão recebidas até às 12:00 horas do dia 19, sexta-feira.
PÁREOS DE TURMA
20AA – Produtos de 2 anos sem vitória ...................... 1400 GRAMA
20BB – Potrancas de 2 anos sem vitória ..................... 1400 GRAMA
A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE CORRIDAS ESTES PÁREOS PODERÃO SER REUNIDOS ENTRE SI
2ª) Comunicar aos senhores treinadores que a partir desta data, fica dispensada a
apresentação de laudo Médico Veterinário de exame endoscópico para solicitação de que
animais corram com a língua amarrada, lembrando que esse procedimento deverá ser
comunicado na respectiva papeleta de compromisso de montaria, sem o que o animal ficará
impedido de correr dessa forma, não sendo aceita solicitação posterior, exceção feita
quando se tratar de Provas Clássicas.
3ª) Estender por 2 (duas) reuniões, a partir de 27 do corrente, a penalidade anteriormente
aplicada a F.Larroque, por ter prejudicado competidores logo após a partida pilotando
Fleet To Bend (art.140).
4ª) Suspender por 2 (duas) reuniões, a partir de 20 do corrente, W.Duarte, por
prejudicado competidores durante o percurso pilotando Forest Tropical (art.140).

ter

5ª) Suspender por 3 (três) reuniões, a partir de 27 de maio, A.L.Silva, por ter prejudicado
competidores durante o percurso pilotando Icelandic (art.140).
6ª) Suspender por 1 (uma) reunião, a partir de 27 do corrente, A.Mesquita,
prejudicado competidores durante o percurso pilotando The Buteler (art.140).
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7ª) Suspender por 1 (uma) reunião, a partir de 20 do corrente, C.Lavor por ter prejudicado
competidores durante o percurso pilotando Euquemando (art.140).
8ª) Multar, por terem feito irregularmente o cânter, em R$ 20,00, E.Pereira (First Boss),
A.C.Silva (Raf), M.Ribeiro (Mister Victor), I.Silva (Speed Bolt), F.Leandro (How
Train), V.Leal (Red Onion) e A.Mesquita (The Buteler), em R$ 40,00, A.M.Souza
(Concilium e English Major) e em R$ 60,00, R.Viana (Lo Felipe, Lepate Goose e Lo
Mendel).
9ª) Multar, por terem comparecido com atraso para montar, em R$ 20,00, R.Viana (Ouro) e em
R$ 40,00, A.C.Silva (Velho Amigo e Raf).
10ª) Multar em R$ 20,00, W.Duarte, por ter perdido o chicote durante o percurso pilotando
Boat-Race.
11ª) Multar em R$ 20,00, por não terem declarado no Livro de Ocorrências os atraso
verificados na partida, I.Correa (Chronnos), V.Gil (Love Raver) e A.Mesquita (Béjart).
12ª) Multar em R$ 20,00, por não terem declarado no Livro de Ocorrências, os prejuízos
sofridos logo após a partida, V.S.Paiva (Fiorella di Tiger) e V.Borges (El Sur) e em
igual importância, I.Correa, por não ter declarado o prejuízo sofrido durante o
percurso no páreo em que pilotou Hard Trick.
13ª) Multar em R$ 20,00, Rudinick Viana, por não ter declarado no respectivo Livro, a
ocorrência verificada durante o percurso no páreo em que pilotou Bochincho Majo.
14ª) Multar em R$ 30,00, Jeane Alves, por declaração inverídica no Livro de Ocorrências no
páreo em que pilotou Floret-Plus.
15ª) Multar em R$ 40,00, F.Larroque, pelo uso imoderado do chicote no páreo em que pilotou
Fleet To Bend.
16ª) Multar em R$ 20,00, V.Souza,
pilotando Campeoníssimo.
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17ª) Multar em R$ 720,00, por terem se apresentado com excesso de peso, N.Cunha (Lenha
Nobre, Looyd Jones e Iron Horse) e V.S.Paiva (Cavalo Marinho, Fiorella Di Tiger e
Laimar Secret).
18ª) Multar, pelo excesso de peso constatado na repesagem, em R$ 240,00, N.Cunha (Killin
It), M.S.Machado (First Champion) e R.Viana (Kobe Beef Good), em R$ 480,00, C.Lavor
(Englightened) e em R$ 1.440,00, I.Correa (Bounty Hunter, Emirates Sand e Heinze).
19ª) Multar em R$ 40,00, V.A.Oliveira (RJ) (Daffy Girl), por inobservância
estabelecidas sobre procedimentos especiais durante as corridas.
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20ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição de Raf
por indocilidade na partida.
21ª) Chamar a atenção do treinador de Flare por indocilidade na partida.
22ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, dos animais Quamquam
no período de 09/05/2017 à 06/08/2017 – reincidente e First Champion
no período de
09/05/2017 à 07/06/2017, por terem apresentado hemorragia pulmonar grau V (artigo 09 do
Regulamento para Uso de Furosemida).
São Paulo, 09 de maio de 2017

Comissão de Corridas

