JOCKEY CLUB DO PARANÁ
BOLETIM Nº 512/2017
(Dia 20/03/17)
Resoluções da Comissão de Corridas:
SUSPENDER

Por 1 (uma) reunião, o aprendiz L.Azevedo (King Alado), por desvio de linha após a
partida, prejudicando competidores.
Por 1 (uma) reunião, o jóquei V.Rocha (Gretag Runner), por desvio de linha na reta
oposta, prejudicando competidores.

MULTAR

Em R$ 50,00, o jóquei M.C.Santos (Fuerza Mayor) e V.S.Paiva (Mr.Juliano), por desvio de
linha logo após a partida.
Em R$ 50,00, cada, os jóqueis R.Araujo e V.S.Paiva, por terem se apresentado com
excesso de peso para montar.
Em R$ 100,00, a proprietária Maria Das Graças (Laimak Secret), por não ter registro de
farda.
Em R$ 100,00, cada, os treinadores E.Vieira (Spirit Invencible) e D.Zantedeschi
(Incansável), por não fornecer ao jóquei a farda regulamentar.

FIXAR

As dotações a partir da reunião nº 514, de 17/04/17:
2 anos
R$ 3.500,00 ao primeiro colocado.
3 e mais anos
R$ 3.000,00 ao primeiro colocado.
Provas Especiais
R$ 3.500,00 ao primeiro colocado.

CONCEDER

Matricula de treinador, a título precário até 30/06/17, ao Sr. EDUARDO SOARES
PEREIRA.

INFORMAR

Aos senhores proprietários e demais interessados que a partir da reunião nº 514, de
17/04/17, estarão suspensos os créditos na Conta Corrente referente o valor de 15
(quinze) vezes da taxa de raia, a título de compensação de despesas.

ACEITAR

As inscrições do Haras Monte Carlo, a partir do dia 09/03/17.

DAR POR CUMPRIDA

As penalidades impostas por 1 (uma) reunião, referente a 511ª reunião, visto que a
reunião do dia 05/03/17, foi cancelada pela Comissão de Corridas.

LEMBRAR

Que por determinação da Direção da Vila Hípica, que é TERMINANTEMENTE proibido
colocar nas “BOMBONAS” de despejo orgânico materiais como: AGULHA, SERINGA,
EQUIPO DE SORO, PEDRA, ARAME, FERRO, VIDRO, PLÁSTICO, etc.. Assim como a
SERRAGEM, retirada das camas dos animais, deverá ser ENSACADA, e não despejada
no chão. Os infratores serão punidos.

COMUNICAR

Aos senhores treinadores e demais interessados, que a Campanha de Vacinação terá
início dia 05/04/17 e será realizada pelo Serviço Veterinário – Jockey Club do Paraná.
Os senhores treinadores deverão deixar as C.I. dos animais até 31/03/17 (Sexta-feira)
para verificação pelo Dr. Luis Fernado Bastos.
Aos senhores treinadores dos animais “TURMA ESPECIAL SILVER”, será creditado o valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por apresentação.
Aos senhores usuários de motocicleta que, por determinação da Direção da Vila Hípica, é
obrigatório o uso de capacete no hipódromo e demais dependências do Clube.

FORFAITS

Por laudo veterinário conceder aos animais High Lands, Wheels, Esportazione e Draco
Caçador; e por determinação deste Órgão aos animais Madeleine Rouge (1º páreo),
Imortal Glory (5º páreo) e Up Cry.

AUTORIZAR

À Tesouraria o pagamento dos prêmios referente a reunião nº 511, de 20/02/17.
Curitiba, 21 de março de 2017.
A COMISSÃO DE CORRIDAS

