JOCKEY CLUB DO PARANÁ
BOLETIM Nº 509/2017
(Dia 09/11/17)
Resoluções da Comissão de Corridas:
TOMAR CONHECIMENTO Da suspensão imposta, pelo Jockey Club de São Paulo, por 30 (trinta)

dias, ao treinador D.Antunes, conforme resolução de 07/11/17.
SUSPENDER

Por 1 (uma) reunião, o jóquei V.Rocha (Out Of Town), por desvio de linha
após a partida, prejudicando competidores. (Art. 140 do CNC).
Por 1 (uma) reunião, o aprendiz L.Azevedo, por contrariar determinação
da Escola de Preparação para Jóqueis.

MULTAR

Em R$ 50,00, o jóquei V.Rocha (Out Of Town), por desvio de linha na
reta de chegada. (Art. 143 do CNC).
Em R$ 50,00, o jóquei Z.M.Rosa (Zahirah Train), por desvio de linha na
curva. (Art. 140 do CNC.).
Em R$ 50,00, o treinador O.Zantedeschi (La Esperanza), por falta de
assinatura, por parte do jóquei, no compromisso de montaria. (Art. 80 §
1º do CNC).

CANCELAR

A matricula do jóquei R.ARAUJO, conforme sua solicitação.

COMUNICAR

Que conforme decisão de Diretoria, que as entradas e saídas de animais
na Vila Hípica, somente serão liberadas após o comprovante de
regularidade financeira expedida pela Tesouraria do Clube.

DETERMINAR

Exercício obrigatório de partida ao animal Just The King.

ADVERTIR

O senhor ANTÔNIO ROBERTO CASTILHO, pelo uso indevido da pista e
picadeiro, por pessoa estranha às atividades do Clube.

PROIBIR

A entrada no Hipódromo, Vila Hípica e demais dependências do Clube
da Srª. RAFAELLA HOLLANDA, por após ser avisada; advertida
verbalmente pela Comissão de Corridas, fez uso indevido da raia e
picadeiro.
De correr o animal Tiger Wild, por 30 (trinta) dias, por indocilidade na
partida.

FORFAITS

Por laudo veterinário conceder aos animais Over Heart, Duorum,
Facundo e Fascínio; e por determinação deste Órgão aos animais Lipe
Tiger e Tiger Wild.

AUTORIZAR

Á Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 507, de
12/10/17.
Curitiba, 10 de Novembro de 2017.
A COMISSÃO DE CORRIDAS

