JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
BOLETIM OFICIAL Nº 16/2021
Resoluções Referentes a 02ª Reunião do dia 08/08/2021, Temporada (2021/2022)
1. Homologar os resultados da 02ª Reunião, do dia 08/08/2021, exceto o 5º Páreo (Grande Prêmio Jockey Club de Pelotas - 2021), sujeito ao resultado
do exame de controle antidopagem.
2. Proibir de correr o animal Harpia Di Miucha, por 15 dias, a partir de 09/08/2021, por apresentação de Forfait Veterinário.
Comissários que atuaram na 02ª Reunião: Willybaldo Hellwig (Presidente da C.C.), Ricardo Oliveira, Wagner Fernandes, Cléber Porto e Silvio Niemczewski.

Das Inscrições: A C.C. resolve transferir do dia 22/08/2021 para 29/08/2021 a realização da 3ª Reunião (2021/2022).
Reabrir as inscrições da 03ª Reunião para 29/08/2021, mantendo as distâncias e inscrições já efetuadas.
Chamada da 03ª Reunião - (2021/2022) para o dia 29 de Agosto de 2021:

03ª Reunião - 29/08/2021 - Domingo
Chamada Páreos de Turma
Produtos de 3 anos e mais idade sem vitória - (Peso de Tabela I)

Distâncias
1.200 metros

Tabela I - Produtos de 3 anos: 56 kg./Produtos de 4 anos e mais idade: 59 kg. * Fêmeas terão uma descarga de 2 (dois) Kg., quando competirem com os machos.

Turma “A” - (Handicap)
1.200 metros
Turma “B” - (Handicap)
1.400 metros
Turma “C” - (Handicap)
1.400 metros
As inscrições para a 03ª Reunião, 22/08 (Domingo), devem ser realizadas até às15:30h de Sexta-Feira, 20/08/2021.
Através do Fone: 3305.5420 ou na Secretaria. As montarias devem ser indicadas até às 14:30h do dia 23/08/2021 (SegundaFeira). *OBS.: Calendário/Datas sujeitas a alteração conforme classificação de bandeiras do município ou outra determinação.
Anexo do Boletim Oficial Nº 16/2021 - Publicado em 12/08/2021
Resoluções Gerais:
1) Conceder matrícula de jóquei e redeador ao sr. Thiero da Silva.
2) Conceder matrícula de treinador ao sr. Bruno Gonçalves Araújo.
3) Conceder matrícula de jóquei e redeador ao sr. Bruno Gonçalves Araújo.
4) Conceder matrícula de treinador e redeador ao sr. Jeferson de Mattos.
5) Convocar os treinadores: C.A.Garcia e C.Botelho,e os jóqueis M.Barreto e L.F.Santos para apresentarem prévia avaliação e parecer de João Vitor
Gomes News, conforme o pedido de matrícula de jóquei do mesmo.
6) Está aberta sindicância para apurar os fatos do incidente ocorrido entre proprietários, nas dependências do hipódromo, após a realização do 5º Páreo
da 2ª Reunião (08/08/2021).
7) Abrir sindicância para apurar os fatos ocorridos na raia, pela manhã do dia 07/08/2021. A C.C. resolve suspender preventivamente por 30 dias (de
17/08/2021 à 16/09/2021) o treinador e jóquei W.Nunes, conforme disposto no artigo 40, do CNC, sendo proibido a entrada nas dependências do
Hipódromo.
8) O jóquei W.Nunes para assumir compromisso de montaria, deverá apresentar atestado médico, para exercer a função na atual temporada.
9) Reforça a Comissão de Corridas, para deslocamento da vinda dos animais da Vila Hípica ao Paddock e o retorno, favor utilizarem o Caminhador
(balizas dos 1.200 aos 1.400 metros) por medida de segurança a todos os profissionais, fica expressamente proibido o deslocamento de animais pela
raia. OBS: (exceto em dia de chuva, mais próximo da parte externa da pista).
10) Tendo em vista a manutenção permanente da raia no período da tarde, A Comissão de Corridas determina que, a partir do dia 01/06/2021 o horário
do serviço de raia será até o limite das 12:00 horas, outrossim, no período da tarde somente estará liberado os trilhos individuais da reta, sendo o acesso
dos animais, obrigatoriamente, deverão ocorrer pelo caminhador. Os infratores estarão sujeitos as penalidades: Advertência, Multa e Suspensão.

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

PREVINA-SE DO COVID-19
Uso obrigatório de Máscara - Higienize suas mãos com Álcool Gel - Mantenha Distanciamento, Evite Aglomerações.
Nas Dependências do Hipódromo, Vila Hípica e Hospital Veterinário.

