JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 07/2021
Resoluções Referentes a 11ª Reunião do dia 30/04/2021, Temporada (2020/2021)
1. Homologar os resultados da 11ª Reunião, do dia 30/04/2021. (Exceto o 2º Páreo, anulado pela Comissão de Corridas).
2. Ocorrências Veterinárias:
1º Páreo: Olympic Nati: Lesão no M.P.E.
2º Páreo: Acacia Pedritense: Batimentos cardíacos, arritímicos.
2º Páreo: Feito À Mão: Forfait Veterinátio: Laudo Veterinário: Edema na região medial do ligamento do boleto direito.
3º Páreo: Here On Earth: Edema no lado esquerdo do pescoço.
4º Páreo: Sédulus: Claudicação no M.A.D. após corrida.
Comissários que atuaram na 11ª Reunião: Willybaldo Hellwig, Ricardo Oliveira, Wagner Fernandes, Cléber Porto e Silvio Niemczewski.

3. Das Inscrições para 16/05/2021:
Chamada para o dia 16 de Maio de 2021:

12ª Reunião - 16/05/2021 - Domingo
Chamada
Distâncias
Produtos de 2/3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)
1.000 metros
Tabela I - Produtos de 2 anos: 56 kg/3 anos: 57 kg./Produtos de 4 anos e mais idade: 58 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos.
Produtos de 2/3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)
1.600 metros
Tabela I - Produtos de 2 anos: 56 kg/3 anos: 57 kg./Produtos de 4 anos e mais idade: 58 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos.
Turma “A” Chamada Especial - (Handicap)
1.600 metros
Turma “B” - (Handicap)
1.600 metros
Turma “C” - (Handicap)
1.400 metros
As inscrições para a 12ª Reunião, 16/05 (Domingo), devem ser realizadas até às 16:00h de Sexta-Feira, 07/05/2021.
Através do Fone: 3305.5420 ou na Secretaria. As montarias devem ser indicadas até às 15:30h do dia 10/05/2021 (Segunda-Feira).
*OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação.

Em Reunião da Comissão de Corridas para homologar os resultados e deliberar sobre os incidentes ocorridos
no 2º Páreo da Reunião Turfística do dia 30/04/2021, resolve:
4) Levando em consideração os incidentes ocorrido no 2º Páreo da Reunião do dia 30/04/2021, ainda, a atual situação
enfrentada por proprietários e profissionais ligados a esta entidade no que se refere ao número diminuto de suas corridas em
virtude da restrição imposta pelo Estado e Município, determina:
4.1) Creditar o valor do prêmio de 1º lugar na conta do proprietário do animal Zagorski;
4.2) Creditar o valor do prêmio de 2º lugar na conta do proprietário do animal Market Corner;
4.3) Creditar o valor do prêmio de 3º lugar na conta do proprietário do animal Hip Hop;
4.4) Creditar o valor das comissões aos jóqueis e treinadores dos animais referidos acima, conforme o CNC;
4.5) Creditar o valor das montarias R$ 50,00 nas contas correntes dos proprietários dos animais: Zucchero, Acacia Pedritense
e Mister Rouge.
4.6) Desconsiderar a Chamada anterior dos animais nominados ao páreo cancelado, devendo os mesmos serem inscritos por
seus responsáveis na distância da reunião conforme enturmação.
5) Convocar o Starter Roberson Teixeira para reunião com a C.C. no dia 07/05/2021, às 17:00 horas;
5.1) Convocar o treinador J.Mattos para reunião com a C.C. no dia 07/05/2021, às 17:20 horas.
Resoluções Gerais:
1) Chamar a atenção do treinador C.G.Souza, pela indocilidade do animal Mister Rouge.
2) Chamar a atenção dos seguintes treinadores: M.Petrechel (Don Jardim, Mr Master Court, Regal Icarus e Jeune Coureur), J.Ribeiro (Sédulus e Let Me Free),
e J.P.Correa (Obscène) 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).
3) Multar o treinador A.Ribeiro (Zagorski e Flash Olímpico), em R$ 15,00 (quinze reais), por reincidência, pelo atraso na apresentação ao
serviço de veterinária, no Paddock.
4) Multar o treinador L.F.Santos (Bolt Shot e Liberty Corner), em R$ 15,00 (quinze reais), por reincidência, pelo atraso na apresentação ao
serviço de veterinária, no Paddock.
5) Reforça a Comissão de Corridas que é obrigatório o uso de máscara nas dependências do Jockey Club de Pelotas (Vila Hípica,
Hospital Veterinário (inclusive nos dias de inspeção veterinária) e Hipódromo, conforme protocolo de prevenção ao Covid-19, dos
órgãos de saúde do Município em conjunto com as autoridades de segurança pública. Aqueles que descumprirem estão sujeitos as
penalidades cabíveis: Multa ou suspensão.

83º GRANDE PRÊMIO PRINCESA DO SUL - Dia 06 de Junho de 2021 - Distância: 1.900 metros
Pesos: Produtos de 3 anos: 58 kg. | Produtos de 4 anos e mais idade: 59 kg. | Fêmeas terão descarga de 2 kg., quando competirem com os machos.
GRANDE PRÊMIO VELOCIDADE - 1.200 metros e GRANDE PRÊMIO MILHA - 1.600 metros - Pesos de Handicap.
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