INFORMATIVO # 08/2018 – 07 de maio de 2018

Prezados Turfistas, Profissionais, Proprietários e Criadores
AS CORRIDAS:
Temos a mais absoluta certeza que jamais tivemos um clima tão positivo nas corridas em Sorocaba como o
demonstrado neste sábado em nosso Jockey.
Crescimento de 12% no público das sociais!
41% de crescimento na Casa da Pule!
O enfrene realizado na sexta-feira à noite, igualou o do ano passado e tivemos 12% do valor jogado, realizado POR
WHATSAPP, via internet ao vivo.
Neste fim de semana foi a final do GP America Futurity, e do GP Pres. do Centro Hípico do Oeste - I Derby, além
das classificatórias do GP Sorocaba Futurity, além da corrida de DOMINGO em CIDADE JARDIM.
10 páreos em SOROCABA, mais 1 páreo em CIDADE JARDIM.
O prêmio do GP Brazilian Futurity (R$ 600.000,00), foi todo pago na quinta-feira, e assim que sair o antidoping,
pagaremos os prêmios do GP America Futurity (R$ 300.000,00), e do GP Pres. do Centro Hípico do Oeste - I
Derby (R$ 100.000,00).
OUVINDO OS TREINADORES E TURFISTAS:
Pedido por vários profissionais e proprietários, encerramos uma fase no Jockey Club de Sorocaba, a fase da “partida
cega”. Já neste final de semana o nosso STARTER, tinha visão total dos animais no partidor, possibilitando partidas
mais perfeitas.
O apoio dos treinadores e profissionais é fundamental para o sucesso desta iniciativa, que se tiver o bom senso de
todos, sem querer levar vantagem, dará bons frutos a coletividade como um todo.
HIPÓDROMO DE CIDADE JARDIM – SÃO PAULO
Realizamos a corrida de Quarto de Milha no domingo do GP São Paulo. A Diretoria, agradece a todos os proprietários
que inscreveram animais para esta prova, ajudando na divulgação da nossa raça e de nosso cavalo, bem como a
todos os treinadores e profissionais, que se sacrificaram, após um dia completo em Sorocaba, para levar e correr
seus animais em São Paulo.
Um investimento para o futuro do Quarto de Milha!
O LEILÂO DO HARAS SÃO JORGE e CONVIDADOS NO SÁBADO:
Logo após as corridas, o Leilão Haras São Jorge e Convidados foi mais um sucesso. O Jockey pagando em dia
seus prêmios, o clima positivo, e os turfistas vendo animais de bons padrões, a média não poderia ser outra: R$
62.000,00 ou quase U$ 20.000 dólares.
JOCKEY CLUB DE SOROCABA MIXED SALE
Dia 30 de junho será realizado o “Jockey Club de Sorocaba Mixed Sale”, com arrecadação de recursos para o Jockey
Club.
Todos os principais criadores doaram coberturas dos principais Garanhões do mundo, além de embriões e barrigas.
Todos os produtos dos embriões e barrigas doados ao Jockey e comercializados no Leilão Mixed Sale, contarão
com inscrições gratuitas no Gran Prix, GP Brazilian Futurity e no GP Megarace e alguns treinadores, também
não cobrarão pelo treinamento destes produtos, nascidos destas doações.
Portanto, o comprador destes embriões e barrigas, já está economizando quase R$ 20.000,00 em inscrições + o
custo de treinamento.
O pré-catálogo do leilão, será distribuído no MEGARACE, na próxima reunião.

REVISTA ESPECIAL JOCKEY CLUB DE SOROCABA:
Será editada uma REVISTA ESPECIAL DO JCS com o GUIA DOS GARANHÕES (com todos que tiveram coberturas
doadas para o leilão do Jockey Club).
Esta REVISTA, apresentará importantes matérias para novos e atuais turfistas, como:
• Apostas nos arremates,
• Como apostar,
• O que e como funciona o Índice de Velocidade, etc
Uma REVISTA que vai durar um ano, e que terá inclusive anúncios de vários apoiadores do Jockey Club de
Sorocaba.
Anuncie seu GARANHÃO, seu HARAS, sua CENTRAL, seu LEILÃO DO PRÓXIMO ANO. Será um GUIA de consulta
para todos os visitantes do Jockey Club de Sorocaba. A própria REVISTA TRACK AMERICANA já reservou espaço
para seu anúncio.
PATROCINADORES DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA:
Já se organizou um projeto de patrocínio para divulgação de sua marca no JOCKEY CLUB DE SOROCABA
dividindo-se em Patrocinadores, BRONZE, PRATA, OURO e DIAMANTE.
Informe-se das vantagens com o Alexandre.
SEGURANÇA:
Para segurança de todos o escritório do Jockey Club de Sorocaba, NÃO MANTÉM dinheiro vivo. Todos os prêmios
são depositados imediatamente na conta de cada apostador ou proprietário.
PRÓXIMO EVENTO DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA
MEGARACE 2018 – Será uma festa incomparável. Faça sua reserva. Estará lotado, com vários páreos e muita
gente vindo de todos os locais do mundo.
A primeira vez na HISTÓRIA do Jockey Club de Sorocaba que o MEGARACE será corrido com ANTIDOPING.
APOSTAS ILEGAIS
O Jockey Club de Sorocaba tem autorização do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, através
de carta patente, para realização de apostas nas corridas de cavalos. No Jockey Club de Sorocaba você joga
sempre de maneira oficial, presencial ou por whatsapp, número: (15) 99183 7645.
ATENÇÃO: Apostas feitas sem autorização do Jockey Club de Sorocaba são consideradas clandestinas e
os organizadores e/ou apostadores estão sujeitos a sanções penais, conforme Art. 50 da Lei das
Contravenções Penais - Decreto Lei 3688/41 § 3º letra “b” e conforme determina o Código Nacional de
Corridas, Capítulo I, Art 1º § 3º.
“Agradecemos o empenho e colaboração de todos os treinadores e profissionais do Jockey pelo sucesso
da reunião”.
A DIRETORIA

