JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 93 de 14 de MARÇO de 2017
RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Referentes ao programa de 6 de MARÇO de 2017
a) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (SIR D'ANAFER), de 24/03/17 até 25/03/17, por prejudicar a competidora FLOYD
na reta (300 metros finais) (Art.140);
b) Suspender o jóquei A.F.MATOS (ONDA MAR), de 24/03/17 até 25/03/17, por prejudicar os competidores GUATAMBÚ
e DOM ARTHUR na partida (Art.140);
c) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (BOSSOFTHEBOSS), de 26/03/17 até 27/03/17, por prejudicar o competidor
TAITTINGER na partida (Art.140);
d) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (WONDER DREAM), no dia 31/03/17, por prejudicar a competidora INFLOW na
reta (150 metros finais) (Art.140);
e) Multar o jóquei H.FERNANDES (INTUITION) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
f) Multar o treinador AD.MENEGOLO (BUCKBEAK) em R$200,00, por utilizar seu pensionista com acessório (língua
amarrada) e não ter solicitado na inscrição (Res.da CC de 02/08/16);
g) Proibir de correr o animal TOO WILD, até 05/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento de
Furosemida);
h) Determinar que os animais EGG DROP, EMPEROR OF KICKS, KANTI e JILARIS, retirados por problema veterinário,
só possam ser inscritos a partir do dia 27/03/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 10 de MARÇO de 2017
a) Suspender o jóquei W.FREITAS (GREVILLEA), no dia 24/03/17, por prejudicar a competidora OLYMPIC EVERGREEN
na partida (Art.140);
b) Multar o jóquei W.S.CARDOSO (NOT A PRINCE) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
c) Multar o jóquei R.SALGADO (FANTÁSTICA TATÁ) em R$270,00, por excesso de peso na pesagem;
d) Multar o jóquei C.LAVOR (HAPPY STORY) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
e) Multar os jóqueis J.RIBEIRO (VAMOS GENTE) e F.CHAVES (DAMASCO) em R$45,00, por excesso de peso na
repesagem;
f) Multar o jóquei R.SALGADO (FANTÁSTICA TATÁ) em R$105,00, por excesso de peso na repesagem;
g) Proibir de correr os animais GOLD FLAG, FITS ON e KEY TAP, até 09/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar
grau V (Regulamento de Furosemida);
h) Proibir de correr o animal DONA RO, até 09/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, podendo no entanto
ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01);
i) Determinar que os animais BERGA, AMERICAN, VEM COM PRESSA e SEPARATISTA, retirados por problema
veterinário, só possam ser inscritos a partir do dia 03/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
j) Advertir o treinador Z.BARBOSA (GYPSY COVE), pela balda na partida de sua pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 11 de MARÇO de 2017
a) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (ENERGIA INDIGO), de 01/04/17 até 02/04/17, por prejudicar os competidores
POWER RANGER, EIGHTEEN AGAIN e HORSE POWER nos 200 metros após a partida (Art.140);
b) Multar o jóquei A.QUEIROZ (ENCUENTRO) em R$60,00, por ultrapassar o horário para fazer a pesagem (Art.122 §
7º);
c) Multar o treinador J.C.SAMPAIO (NO LA QUIERAS e JULIETA DE VERONA) em R$100,00, por demora na
apresentação dos animais na raia (Art.131 parágrafo 3º);
d) Multar o jóquei V.BORGES (JOHNNY THUNDER) em R$20,00, por desvio de linha na reta (150 metros finais)
(Art.143);
e) Multar o jóquei V.BORGES (NO LA QUIERAS) em R$40,00, reincidente em desvio de linha na reta (200 metros finais)
(Art.143);
f) Multar o jóquei V.BORGES (JAPANESE MORNING) em R$30,00, por omissão de registro no livro de ocorrência
(Art.145);
g) Proibir de correr o animal JOVELY, até 26/03/17, por indocilidade (Art.107) e somente permitir nova inscrição,
mediante parecer favorável do Árbitro de Partida do JCB;
h) Determinar que os animais GRAFIAS e VITIMADO, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a partir
do dia 03/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
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Referentes ao programa de 11 de MARÇO de 2017
i) Advertir o treinador C.P.ALMEIDA (JAPANESE MORNING), pela balda na partida de sua pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 12 de MARÇO de 2017
a) Suspender o jóquei W.S.CARDOSO (NO REGRETS), de 24/03/17 até 01/04/17, por prejudicar a competidora
EASIEST WAY nos 300 metros finais (Art.140);
b) Suspender o jóquei L.HENRIQUE (CORNELIO), de 24/03/17 até 25/03/17, por prejudicar o competidor FONTE DA
VIDA na partida (Art.140);
c) Suspender o jóquei V.LEAL (DEVIL CAT), no dia 24/03/17, por prejudicar o competidor D'ARTAGNAN nos 400 metros
finais (Art.140);
d) Suspender o jóquei V.GIL (DOUBLE TALK), no dia 24/03/17, por prejudicar o competidor DESEJADO MAGEE na
partida (Art.140);
e) Suspender o jóquei V.GIL (EASIEST WAY), no dia 25/03/17, por prejudicar a competidora ENVOI DE FLEURS nos 500
metros finais (Art.140);
f) Multar o jóquei I.CORREA (FAMOUS ITALIAN) em R$300,00, por excesso de peso na pesagem;
g) Multar o jóquei I.CORREA (FAMOUS ITALIAN) em R$90,00, por excesso de peso na repesagem;
h) Multar o jóquei N.CUNHA(SP) (KINGS GATE) em R$120,00, por excesso de peso na repesagem;
i) Multar o jóquei N.CUNHA(SP) (KAISER TOYA) em R$165,00, por excesso de peso na repesagem;
j) Multar o jóquei I.CORREA (ENVOI DE FLEURS) em R$225,00, por excesso de peso na repesagem;
k) Multar o jóquei I.CORREA (EMPEROR RODERIC) em R$270,00, por excesso de peso na repesagem;
l) Multar os treinadores O.LOEZER (GIUSEPPINO) e R.M.LIMA (EMPEROR RODERIC) em R$40,00, por não
apresentar seus pensionistas convenientemente arreados (Art.47-C);
m)Multar o treinador AD.MENEGOLO (LOCAL LOVER) em R$200,00, por utilizar seu pensionista com acessório (língua
amarrada) e não ter solicitado na inscrição (Res.da CC de 02/08/16);
n) Proibir de correr o animal THE SPEED, até 11/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau IV (Regulamento de
Furosemida);
o) Determinar que os animais IMPEACHMENT e ENSORTABLE, retirados por problema veterinário, só possam ser
inscritos a partir do dia 03/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referente ao programa de 13 de MARÇO de 2017
Multar o jóquei W.S.CARDOSO (DOM MALACA) em R$150,00, por excesso de peso na repesagem.
Em 14 de MARÇO de 2017
a) Conceder matrícula provisória de treinador de 14/03/17 até 21/03/17, em caráter extraordinário para o
Segundo-Gerente Arlindo Gabriel de Andrade (A.G.ANDRADE) (Res.da CC de 30.07.13);
b) Comunica a CC, tendo em vista o parecer do Serviço de Veterinária, as suspensões impostas aos animais EGG DROP
e QUEEN OLÍVIA encontram-se canceladas, estando os mesmos aptos a correrem;
c) Coleta de material biológico para envio ao Laboratoire des Courses Hippiques (França):
Animais indicados:
Reunião 715 - Sábado - 11/03/2017 - 7º páreo (Prova Especial) - 1º lugar
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 3º páreo (Listed) - 1º , 2º e 6º lugares
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 5º páreo (Listed) - 1º e 2º lugares
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 6º páreo (Grupo I) - 1º , 2º, 3º e 4º lugares
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 7º páreo (Grupo I) - 1º , 2º, 3º, 4º e 10º lugares

Páreos sorteados:
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 8º páreo (comum) - 1º lugar
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 9º páreo (comum) - 1º lugar
Reunião 724 - Domingo - 12/03/2017 - 10º páreo (comum) - 1º lugar.
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