
 

JOCKEY CLUB DE PELOTAS – HIPÓDROMO DA TABLADA 
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS – BOLETIM OFICIAL Nº 29/2020 

 
 

Referentes a 3ª Reunião do dia 04/10/2020, Temporada (2020/2021) 
 

1. Homologar os resultados da 3ª Reunião, do dia 04/10/2020.  
 

2. Ocorrências Veterinárias:  
 

 2º Páreo: Beguinner - Boleto MAD, aumento volume (crônico).  
 3º Páreo: Milar Rouge - Corte no jarrete MPD, quartela MAE, pós corrida. 
 3º Páreo: Rool The Dice - Feita revisão do cardíaco(110-60). 

3º Páreo: Flor de Bryan - Lesão superficial MPD e chanfro. 
4º Páreo: Malvado Favorito - Escoriação jarrete ME. 
5º Páreo: Quaraquaqua - Lesão superficial na anca mais MPD, claudicação pós corrida. 
6º Pareo: Sédulus - Lesão na anca direita e jarrete MPD. 
6º Páreo: Desejado American - MPD, boleto com leve sangramento. 

  

3. Livro de Ocorrências: 
 

 1º Páreo: Pratânia - Minha montada mesmo sendo exigida durante todo o percurso se negava a correr, 
atribuo que o animal tenha estranhado a condição da pista embarrada, não ter correspondido uma melhor 
colocação. (Jóquei: J.E.Rosa(Poa)). 
 

 2º Páreo: Joe Gaier - Meu conduzido vinha bem até a entrada da reta de chegada, onde inflou e não 
rendeu mais na corrida, motivo o qual não obteve melhor colocação. (Jóquei: A.Renan(Poa)). 
 

 4º Páreo: Hoax - Na altura dos 200 metros finais, mesmo ao trocar de mão, o animal se perdeu quase 
vindo a rodar, em ato contínuo, nos últimos 100 metros finais, na troca de mão perdeu-se novamente obrigando a 
sofreá-lo, por isto não obtive melhor colocação. (Jóquei: A.Renan(Poa)). 

 

Resoluções Gerais 
 

1) Homologar na Ordem de Chegada o resultado do Grande Prêmio Jockey Club de Pelotas, 5º Páreo, da 2ª 
Reunião (2020/21), no dia 06 de Setembro de 2020. Após a confirmação negativa do exame de controle 
antidopagem. 
 

 1º OBSCÈNE 
 2º LIBERTY CORNER 
 3º DESEJADO AMERICAN 
 4º SÉDULUS 
 5º PETER WELLS 
 6º CHICO BENTO 
 7º GRENADIER 
 

2) Liberar o Treinador/Jóquei Wilmar Müller Nunes, para exercer suas atividades profissionais, após o 
cumprimento de 50% da pena de suspensão, tendo o mesmo efetuado pedido de solicitação de reconsideração. 
 

3) Abrir sindicância sobre a performance do animal Oaks Land, no 5º Páreo da 3ª Reunião. 
    Convocar o Treinador M.Petrechel para prestar esclarecimentos perante a Comissão de Corridas em data 
oportuna.  
 

4) Chamar a atenção do jóquei L.F.Santos (1º Páreo/Fast Beautiful) sobre o uso excessivo do chicote, pré corrida. 
 

5) Chamar a atenção do treinador P.Ribeiro pela indocilidade no partidor do animal Patrick Valette (1º Páreo). 
 

6) Chamar a atenção do jóquei A.Duarte (2º Páreo/Beguinner) sobre o uso excessivo do chicote, pré corrida. 
 

7) Chamar a atenção do jóquei R.Arias(Poa) por não cumprir seus contratos de montarias, em caso de reincidência 
será aplicada suspensão conforme disposto no Art. 61 do CNC. 
 

8) Reforça a Comissão de Corridas que é obrigatório o uso de máscara nas dependências do Jockey Club de 
Pelotas (Vila Hípica, Hipódromo e inclusive Hospital Veterinário), 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. 
 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020 

 


