INFORMATIVO # 09/2018 – 21/05/2018
Prezados Turfistas, Profissionais, Proprietários e Criadores,
AS CORRIDAS:
Em primeiro lugar queremos agradecer a todos pelo sucesso do fim de semana do MEGARACE no
nosso Jockey Club de Sorocaba.
Como bem disse o Nilsinho, este é o reflexo do fortalecimento do nosso Jockey, administrado por uma
Diretoria ligada ao cavalo.
As corridas transcorreram em clima de festa com muita alegria e comemorações.
Tudo começou na sexta-feira, com o sucesso do enfrene, através de muita disputa pelas cabeças de
chave, já que o MEGARACE, distribui a maior premiação da América do Sul para animais de 2 anos
entre todas as raças equinas: R$ 632.000,00.
Foram 10 páreos e, graças a D’us, nenhum acidente. O primeiro MEGARACE da história com
antidoping. Tivemos 8 proprietários diferentes vencendo, e 9 criadores diferentes.
De forma transparente, o jogo do MEGARACE ficou apenas 9% menor este ano do que no ano passado
quando não era antidoping. Valeu a pena!
A final do Grande Prêmio Sorocaba Futurity terminou de distribuir os R$ 200.000,00 aos finalistas,
com a vitória de CORONA DAYTONA MRL.
PRESENÇAS ESPECIAIS
O Deputado Federal CAPITÃO AUGUSTO que defende as causas equestres, esteve presente e
entregou troféu.
O Sr. PAULO FILHO (Cuca) - Presidente da ABVAQ, também nos honrou com a presença.
WESLEY SAFADÃO, não só participou das corridas, como é um novo turfista, adquirindo um animal
para correr em Sorocaba em 2019.
O LEILÃO ANA DANTAS RANCH - XI THE DREAM OF SPEED
Foi um grande sucesso com R$ 138.000,00 (ou U$ 40.000,00 dólares) de média de preços, reforçando
o já divulgado sucesso do Quarto de Milha de Corrida.
Um novo recorde de preços foi alcançado com a venda de FULL TIME EAGLE por R$ 600.000,00.
MELHORIAS A CURTO PRAZO
• Novamente ouvindo nossos treinadores, construiremos um banheiro no “RANCHO DOS
TREINADORES” próximo ao partidor de trabalho.
Esse banheiro, será um presente de nosso parceiro BRUNO, através do patrocínio de sua
empresa VETNIL, parceira do Jockey Club de Sorocaba.
• Reformaremos a sala de jóqueis.
RESULTADOS DAS CORRIDAS
Cada vez mais profissional, todos que receberam o resultado das corridas do fim de semana, puderam
observar as colocações, os tempos, os índices e até a velocidade e direção do vento na hora do páreo.
GENTE DE TODOS OS LUGARES
Uma foto marcou um resumo do que é hoje o Jockey Club de Sorocaba com a presença de: Ariel Martin
(Argentina), Jorge Caballero (Paraguai), Mauro Zaborowsky (Brasil), Jaime Nieme (Bolivia), Celina
Molina (USA)... A AMERICA acompanhou o MEGARACE!

LEILÃO MIXED SALE DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA
Com a doação de 40 coberturas dos mais importantes Garanhões em atividade no Brasil e mais 9
coberturas doadas pelo LAZY E RANCH, 6666 e ROYAL VISTA RANCHES, o leilão do dia 30 de junho
de 2018 será um sucesso.
Além dos comprovados Garanhões muito conhecidos no Brasil, a possibilidade de adquirir coberturas
de:
• JESS GOOD CANDY (US$ 9.500 dólares a cobertura)
• PYC PAINT YOUR WAGON (US$ 12.500 dólares a cobertura)
• CORONADO CARTEL (filho de Corona Cartel, ganhador de US$ 416 mil)
• HES OUR SECRET (filho de First Down Dash, ganhador de US$ 887 mil
• BIG LEW (filho de Corona Cartel, ganhador de US$ 638 mil)- todos do LAZY E RANCH.
Do 6666 Ranch, (Dr. Blodgedd), mais 3 coberturas:
• OCEAN RUNAWAY (O filho de FIRST DOWN DASH com maior soma ganha de todos os
tempos)
• CAPTAIN COURAGE (Super produtor filho de Mr. Jess Perry na mãe de CORONA CARTEL)
• BIGTIME FAVORITE (Filho de Chicks Beduino e produtor de ganhadores de mais de US$ 7
milhões),
E, finalmente do Royal Vista Ranches,
• ONE FABOLOUS EAGLE, filho de ONE FAMOUS EAGLE, e ganhador de US$ 664.000, único
finalista do ALL AMERICAN FUTURITY 2015, e do ALL AMERICAN DERBY 2016.
Além disso, turfistas da Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile poderão comprar animais em campanha.
Criadores comprarão embriões, ventres e reprodutoras.
O leilão já é sucesso e será televisionado pelo AGRO CANAL.
REVISTA DO JOCKEY
Será um verdadeiro Guia a ser distribuído até o MEGARACE do próximo ano, com ampla divulgação
dos diversos anunciantes que já confirmaram a presença como:
• AQHA,
• Equilife,
• Condomínio Get Down Perry,
• Condomínio Granite Lake,
• Lazy E Ranch,
• Leilão Vista Verde & Amigos 2019,
• Nilson Genovesi,
• Condomínio No Secrets Here,
• Condomínio Tac It Like A Man,
• Track Magazine,
• Vetnil,
• Vice Genco
• Tiago Dollo
Anuncie seu haras, seu garanhão, sua central, seus serviços, seu produto.
PRÓXIMO EVENTO
Classificatórias do GP SUPER SPEED – 201 metros com bolsa de R$ 150.000,00 e Grande final do
GP MEGARACE – GIANNI FRANCO SAMAJA – 402 metros com bolsa de R$ 632.000,00.
APOSTAS ILEGAIS
“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 ”

