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COMUNICADO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 
 

Informa a Comissão de Corridas que devido ao número reduzido de inscrições (22 no total), a programação do 
dia 24 de Janeiro (Domingo) está cancelada. 

A 8ª reunião será realizada no dia 07 de Fevereiro de 2021 (Domingo). Quando acontecerá o Festival do GP 
Cidade do Rio Grande, com nova chamada de distâncias. 
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Resoluções Referentes a 7ª Reunião do dia 10/01/2021, Temporada (2020/2021) 
 

1. Homologar os resultados da 7ª Reunião, do dia 10/01/2021, exceto o 6º Páreo (Prova Especial Abertura - 2021), 
sujeito ao resultado do exame de controle antidopagem. 
 

2. Ocorrências Veterinárias: 
 1º Páreo: King Iniesta - 1ºFC=120bpm; 2ºFC=94bpm; arritmias. 
 2º Páreo: Destróier - 1ºFC=100bpm. 
 2º Páreo: Sédulus - Claudicação no MAD grau 3. 
 4º Páreo: Fullpit - 1ºFC=108bpm. 
 4º Páreo: Campeão Corunilha - Escoriação no MAE, região do boleto. 
 4º Páreo: Feito À Mão - 1ºFC=100bpm. 
 5º Páreo: Joe Gaier: Epistaxe em ambas narinas. 
 5º Páreo: Mundial: Epistaxe em ambas narinas. 
 

3. Livro de Ocorrências: 
2º Páreo: Destróier - Meu pilotado vinha bem até os últimos 300 metros, após os últimos 300 metros começou 

a se afogar, não conseguindo exigir mais dele, motivo o qual de não ter obtido melhor colocação. (jóquei: 
H.Oliveira(Poa)). 
 2º Páreo: Overtimes - Os competidores de fora vieram para dentro obrigando-me a sofreá-lo. (jóquei: 
M.B.Souza(Poa)). 
 4º Páreo: Gate Keeper - Nos últimos 100 metros finais o competidor Fullpit foi de golpe para dentro obrigando-
me a sofrear, motivo o qual de não ter obtido melhor colocação. (jóquei: H.Oliveira(Poa)). 
 4º Páreo: Elegant Reatret - Na seta dos 1.300 metros o animal Fullpit veio de golpe para dentro, obrigando-me 
a sofrear meu pilotado, ficando afunilado e chocando-me com os demais competidores, por este motivo não obtive 
melhor colocação. (jóquei: R.Makins). 
 6º Páreo: Liberty Corner - Na seta dos 1.200 metros(curva), o animal Em Cima do Laço veio para dentro, 
obrigando-me a sofrear meu pilotado, não sendo isto, teria obtido melhor colocação. (jóquei: N.Silva(Poa)). 
 

Comissários que atuaram na 7ª Reunião: Willybaldo Hellwig, Ricardo Oliveira, Wagner Fernandes e Silvio Niemczewski. 
 
Resoluções Gerais 
 

1) Chamar a atenção dos seguintes treinadores: L.F.Santos, M.da Rosa, R.Teixeira(2ºGerente), V.Quintana, P.Oliveira, 
J.Pereira e A.Ribeiro, por infringir o artigo 47 do (CNC) (letra L): providenciar para que seus cavalos sejam apresentados 
rigorosamente nos horários e locais que forem determinados, acompanhados das respectivas CI, sobre pena de 
suspensão de 8 à 90 dias, Conforme disposto no artigo 185 (CNC). 
 
 

2) Aceitar montaria do jóquei D.Medina, com assinatura de compromisso de montaria. 
 

3) Conceder matrícula de aprendiz de segunda categoria ao sr. Daniel Oliveira, com direito a descarga de 2kg. 
 

4) Dar como encerrada Sindicância/Processo Administrativo, a Comissão de Corridas, resolve: 
Suspender o treinador J.Ribeiro pelo prazo de 60 dias, conforme disposto no artigo 40 (CNC): todo o profissional deverá 
manter boa conduta dentro e fora da entidade mantendo-se disciplinado e respeitando os membros da diretoria e seus 
delegados, sujeitando-se a penalidade ali prevista quando incidente. Com proibição de acesso na área social do 
hipódromo. 
 
 

5) Conforme divulgado anteriormente, no Cronograma de Implementação de Investimento nas Corridas 
(Novembro/2020), reforça a Diretoria Executiva e a Comissão de Corridas que a premiação para o mês de 
Fevereiro/2021, será de acordo com a seguinte bolsa: Bolsa para páreo comum: R$ 2.520,00 / R$ 1.400,00 ao 1º 
colocado; R$ 420,00 ao 2º colocado e R$ 280,00 ao 3º colocado. Comissões aos Profissionais conforme o CNC. 
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