JOCKEY CLUB DO PARANÁ
BOLETIM Nº 512/2017
(Dia 21/12/17)
Resoluções da Comissão de Corridas:
CHAMAR

À Sala da Comissão de Corridas, o treinador M.Decki (Cabron).

SUSPENDER

Por 30 (trinta) dias, o treinador M.Decki (Cabron), por diversidade de
performance. (Art. 49 § único do CNC).
Por 2 (duas) reuniões, o jóquei Z.M.Rosa (Zapizar), por desvio de linha
na reta oposta, prejudicando competidores. (Art. 140 do CNC).

MULTAR

Em R$ 50,00, o jóquei V.Rocha (Lipe Tiger), por desvio de linha na reta
oposta. (Art. 140 do CNC).
Em R$ 50,00, o jóquei O.H.Ribeiro (Quatermain), por desvio de linha na
curva. (Art. 140 do CNC).
Em R$ 50,00, o jóquei Z.M.Rosa (Zapizar), por declaração inverídica.
(Art. 145 § 1º do CNC).

CANCELAR

A matricula de jóquei de M.C.Santos, conforme sua solicitação.

SOLICITAÇÃO

Da Srª RAFAELLA HOLLANDA, D E F E R I D O, no sentido de frequentar
Vila Hípica, Hipódromo e demais dependências do Clube, a partir do dia
08/01/18, porém, com proibição de exercitar animais e/ou utilizar as
pistas do Jockey Club do Paraná.

REQUERIMENTO

Stud J.L.V. – I N D E F E R I D O.

AUTORIZAR

Luis Fernando Coelho Bastos Clínica Veterinária - ME, a proceder o
serviço de vídeo endoscopia respiratória nos dias de corridas.

COMUNICAR

Que à partir da reunião de 21/12/17, estará à disposição dos
proprietários e/ou treinadores, nos dias de corridas, o serviço de vídeo
endoscopia respiratória pós corrida aos animais alojados na Vila Hípica
do Jockey Club do Paraná.
Para tanto o treinador responsável pelo animal que utilizar o serviço,
deverá em formulário próprio, solicitar o procedimento. O valor do
serviço por animal terá um custo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e
poderá ser debitado em conta corrente do proprietário do animal (o
treinador será solidário no pagamento).

FORFAITS

Por laudo veterinário conceder aos animais Local Lover e Invicto Crafty;
e por determinação deste Órgão aos animais Facundo, Balada Pura e
Hospedaria.
Curitiba, 22 de Dezembro de 2017
A COMISSÃO DE CORRIDAS

