JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 79 de 24 de JANEIRO de 2017
RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Referentes ao programa de 16 de JANEIRO de 2017
a) Suspender o jóquei H.FERNANDES (FUTUROSA), de 31/01/17 até 07/02/17, por prejudicar a competidora NATURAL
na reta (200 metros finais), com alteração do resultado do páreo (Art.159);
b) Suspender o jóquei J.RIBEIRO (EYE OF CAT), no dia 03/02/17, por prejudicar competidoras KEANU e KEIKO na reta
(400 metros finais) (Art.140);
c) Multar o aprendiz M.BRUNO (LINDO DIA) em R$50,00, por fazer o cânter destribado (Art.125 - parágrafo 1º);
d) Multar o jóquei V.GIL (KEANU) em R$100,00, reincidente em fazer o cânter destribado (Art.125 - parágrafo 1º);
e) Proibir de correr os animais KEY TAP e SUPER HEART, até 15/02/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V,
podendo no entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01);
f) Determinar que os animais HELÊNICO, VORTEX OF PASSION e ELETROVIA, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 06/02/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 20 de JANEIRO de 2017
a) Suspender o jóquei B.RIBEIRO (LEGENT), de 03/02/17 até 05/02/17, por prejudicar a competidora ÁGUA DE
COLÔNIA nos 300 metros finais (Art.140);
b) Suspender o treinador J.B.NOGUEIRA (FLORISMUNDO), de 31/01/17 até 07/02/17, por apresentar seu pensionista
com atraso no Serviço de Veterinária (Art.47-L);
c) Multar o jóquei R.SALGADO (BOM DE TUDO) em R$60,00, por excesso de peso na repesagem ;
d) Multar o jóquei R.SALGADO (NINHO DEL SOL) em R$105,00, por excesso de peso na repesagem ;
e) Multar o treinador M.R.LOPES (DESEJADO ITAJARA) em R$100,00, por não apresentar a blusa e boné do
proprietário do animal (Art.47-D);
f) Determinar que os animais BOLD BAY, NITEROI STAR e LEMON TART, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 13/02/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
g) Advertir o jóquei J.JAMES (SEREIA DO PARK), por descumprir a resolução normativa nº 71 de 14/01/2014 (após a
partida os jóqueis deverão manter a mesma linha durante os primeiros 100 metros de corrida) .
Referentes ao programa de 21 de JANEIRO de 2017
a) Suspender a aprendiz V.MOTA (XAI VOANDO), de 03/02/17 até 04/02/17, por prejudicar competidoras JIWANI, JUTTA
e HUMANITARISTA na partida (Art.140);
b) Suspender o jóquei I.CORREA (DESEJADO PIPA), de 03/02/17 até 04/02/17, por prejudicar os competidores
INVITATO SPEEDY, XARIF e NEW KENTUCKY na partida (Art.140);
c) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (LIBERADO), no dia 03/02/17, por prejudicar o competidor TIRANO DA SERRA
na reta (400 metros finais) (Art.140);
d) Multar o jóquei M.GONÇALVES (OMUNDODAVOLTA) em R$20,00, por desvio de linha na reta (300 metros finais)
(Art.143);
e) Multar o jóquei M.S.MACHADO (VINHAÇO) em R$40,00, reincidente em desvio de linha na reta (300 metros finais)
(Art.143);
f) Proibir de correr o animal MURDER WEAPON, até 20/02/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau IV, podendo no
entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01);
g) Proibir de correr o animal ONDA MAR, até 20/02/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento de
Furosemida);
h) Determinar que os animais SERENADO ROUGE, FOPPIANO e HUBLOT, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 13/02/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 22 de JANEIRO de 2017
a) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (ETZEL), de 04/02/17 até 05/02/17, por prejudicar o competidor LITTLE
MANDURO 20 metros após a partida (Art.140);
b) Suspender o jóquei C.LAVOR (SOLEDADE), no dia 03/02/17, por prejudicar a competidora HEAD NOTE na partida
(Art.140);
c) Suspender o jóquei V.GIL (EXTREME JUSTICE), no dia 03/02/17, por prejudicar a competidora KEYS nos 400 metros
finais (Art.140);
d) Suspender o jóquei B.PINHEIRO (VALLÉE DE LA LOIRE), no dia 03/02/17, por prejudicar o competidor ANTHONY
QUINN na partida (Art.140);
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Referentes ao programa de 22 de JANEIRO de 2017
e) Suspender a aprendiz V.MOTA (SUN SCHEIDT ), no dia 05/02/17, por prejudicar o competidor ANTHONY QUINN na
partida (Art.140);
f) Multar o jóquei I.CORREA (HYPOTENEUSE) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem ;
g) Multar o jóquei M.GONÇALVES (PALERMO) em R$60,00, por excesso de peso na repesagem ;
h) Determinar que os animais GABELLE(USA), GENIAL STORM, EFERVESCENTE, OLIVE OIL, DESPACHADA e
COSMOPOLITAN, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a partir do dia 13/02/17 (Resolução da
CC de 06/11/09);
i) Advertir o treinador L.ESTEVES (FÚRIA DA NOITE), pela balda na partida de sua pensionista (Art.107);
j) Advertir os treinadores R.MORGADO NETO (GABELLE(USA)) e J.M.B.ARAGÃO (IDIOME), pela indocilidade de suas
pensionistas (Art.107).
Referentes ao programa de 23 de JANEIRO de 2017
a) Multar o jóquei W.S.CARDOSO (FABULOSA NATH) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem ;
b) Multar o jóquei I.CORREA (SAVANT) em R$150,00, por excesso de peso na repesagem .
Em 24 de JANEIRO de 2017
a) Prorrogar as matriculas provisórias dos treinadores P.B.LIMA e W.GOMES e do jóquei G.SOUZA, até o final do Ano
Hípico 2016/2017;
b) Comunicar aos jóqueis A.M.Souza, A.Queiroz, B.Reis, H.M.Oliveira, L.S.Machado, M.S.Machado e V.Borges que
os mesmos deverão quitar os débitos junto a Caixa Beneficente, até o dia 27/01/2017, caso contrário não poderão
assinar compromisso de montaria na próxima semana ;
c) Multar os treinadores C.RICARDO (LOUCO E MARVADO ) e M.FERREIRA (HOTEL BRISTOL) em R$42,00, por falta
da solicitação de entrada (item 1.10 do Regulamento para Entrada, Alojamento e Saída de Cavalos das Vilas Hípicas) ;
d) Coleta de material biológico para envio ao Laboratoire des Courses Hippiques (França):
Animais indicados:
Reunião 456 - Domingo - 22/01/2017 - 6º páreo (Prova Especial) - 1º e 2º lugares
Reunião 456 - Domingo - 22/01/2017 - 7º páreo (Grupo III) - 1º e 2º lugares

Páreos sorteados:
Reunião 456 - Domingo - 22/01/2017 - 4º páreo (comum) - 1º lugar
Reunião 456 - Domingo - 22/01/2017 - 5º páreo (comum) - 1º lugar.
A COMISSÃO DE CORRIDAS
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO
EM 24/01/2017
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