JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 98 de 4 de ABRIL de 2017
RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Referentes ao programa de 27 de MARÇO de 2017
a) Suspender o jóquei M.SOARES (BUBLE BEE), de 11/04/17 até 11/05/17, por negligência (Art.139-B);
b) Suspender o jóquei V.GIL (PER-NIENTE), de 13/04/17 até 15/04/17, por prejudicar a competidora FAST AND FREE
nos 150 metros finais (Art.140);
c) Suspender o jóquei J.RIBEIRO (MARÉ ALTA), no dia 13/04/17, por prejudicar o competidor FLIGHT TO PERU nos 150
metros finais (Art.140);
d) Proibir de correr o animal INNSBRUCK SNOW, até 26/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau IV
(Regulamento de Furosemida);
e) Proibir de correr o animal RECEPTIVE, até 26/04/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, podendo no entanto
ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01);
f) Determinar que o animal VILA NOBRE, retirado por problema veterinário, só possa ser inscrito a partir do dia 17/04/17
(Resolução da CC de 06/11/09);
g) Advertir os treinadores J.C.OLIVEIRA (BAR LIGHT) e J.JAMES (VENOM), pela indocilidade de seus pensionistas
(Art.107).
Referentes ao programa de 31 de MARÇO de 2017
a) Multar o jóquei R.SALGADO (BRYAN ADAMS) em R$225,00, por excesso de peso na pesagem;
b) Multar o jóquei H.FERNANDES (UPIS) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
c) Multar o jóquei J.RIBEIRO (JAN) em R$75,00, por excesso de peso na repesagem;
d) Multar o jóquei F.CHAVES (DA-LHE IPANEMA) em R$60,00, reincidente em omissão de registro no livro de ocorrência
(Art.145);
e) Proibir de correr o animal DA-LHE IPANEMA, de 01/04/17 até 15/04/17, por balda na partida (Art.107) e somente
permitir nova inscrição, mediante parecer favorável do Árbitro de Partida do JCB;
f) Determinar que os animais MORSHA EMY, XAMEGO BOM e KING OF BEERS, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 24/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
g) Advertir o treinador M.ROCHA (HUMOR DISTORCIDO), pela balda na partida de seu pensionista (Art.107);
h) Advertir o treinador J.A.LOPES (JOE PITT), pela indocilidade de seu pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 1 de ABRIL de 2017
a) Suspender a aprendiz V.MOTA (KING ALADO), de 13/04/17 até 15/04/17, por prejudicar o competidor PINTA DE
KRAQUE nos 700 metros finais (Art.140);
b) Suspender o jóquei M.S.MACHADO (GOLDEN PRIDE), de 13/04/17 até 15/04/17, por prejudicar os competidores
FLAMENGO PURSE e QUARTETO DE CORDAS na partida (Art.140);
c) Suspender o jóquei F.CHAVES (VALDEMOSA), no dia 13/04/17, por prejudicar a competidora BAILA BAILA COMIGO
nos 150 metros finais (Art.140);
d) Multar o jóquei V.GIL (OLYMPIC FENCING) em R$20,00, por desvio de linha nos últimos 150 metros (Art.143);
e) Multar o jóquei C.LAVOR (SERENA CAT) em R$60,00, por excesso de peso na repesagem;
f) Multar o jóquei H.FERNANDES (EL SUR) em R$105,00, por excesso de peso na repesagem;
g) Multar o treinador J.L.PEDROSA JR. (PROMETHEUS) em R$300,00, por não comunicar que seu pensionista é
castrado (Res. da CC de 22.01.07);
h) Multar o jóquei L.S.MACHADO (QUARTETO DE CORDAS) em R$30,00, por omissão de registro no livro de
ocorrência (Art.145);
i) Proibir de correr o animal JOVELY, até 02/05/17, por indocilidade (Art.107) e somente permitir nova inscrição,
mediante parecer favorável do Árbitro de Partida do JCB;
j) Determinar que os animais CABULÉ, FIBRA DE HERÓI e HONOR CODE, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 24/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
k) Advertir o treinador V.NAHID (JUJU POPULAR), pela indocilidade de sua pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 2 de ABRIL de 2017
a) Suspender o jóquei J.RIBEIRO (BOLD RETRIEVER), de 15/04/17 até 16/04/17, por prejudicar os competidores FILM A
COLORI, WOTAN e SAMMY na partida (Art.140);
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Referentes ao programa de 2 de ABRIL de 2017
b) Multar o jóquei L.S.MACHADO (ESTIMADA PATROA) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
c) Multar a aprendiz V.MOTA (HARVOLINE) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
d) Multar o jóquei M.ALMEIDA (POPPYCOCK) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
e) Multar o jóquei V.GIL (GENOVESA(USA)) em R$30,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145);
f) Multar o jóquei M.S.MACHADO (AMOR DE MÃE) em R$60,00, por ultrapassar o horário para fazer a pesagem
(Art.122 § 7º);
g) Multar o treinador J.C.SAMPAIO (QUE RESTE T'IL) em R$200,00, por utilizar acessório língua amarrada em seu
pensionista sem ter solicitado na inscrição (Res. da CC de 02.08.16);
h) Determinar que os animais TIGER BULL, FEW GOOD, JUST GIO e PERON, retirados por problema veterinário, só
possam ser inscritos a partir do dia 24/04/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
i) Advertir o treinador V.NAHID (JUST GIO), pela indocilidade de sua pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 3 de ABRIL de 2017
a) Multar o jóquei L.HENRIQUE (DONT WORRY) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
b) Multar o jóquei J.RIBEIRO (DOM MALACA) em R$45,00, por excesso de peso na repesagem;
c) Multar o jóquei M.GONÇALVES (CORSARIO) em R$75,00, por excesso de peso na repesagem.
Em 4 de ABRIL de 2017
a) Conceder a matrícula de jóquei de A.F.MATOS, até o final do Ano Hípico 2016/2017.
A COMISSÃO DE CORRIDAS
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO
EM 04/04/2017
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