Informativo # 14
julho/2018
MISSÃO E FOCO: A missão de nosso Jockey Club de Sorocaba é promover a felicidade de todos funcionários, profissionais,
proprietários, criadores, visitantes, apostadores e prestadores de serviços. Todo nosso foco será para satisfazer a necessidade de nosso cliente: “o proprietário”.

REUNIÃO 10/2018 - DIA 14/07/2018
As corridas do dia 14 de julho transcorreram de maneira segura e emocionante, com a vitória de LE MIRACLE no
Grande Prêmio CRIAÇÃO NACIONAL. LE MIRACLE, é de propriedade do HARAS PRIMAVERA do Criador RAFAEL LEAL
de CANINDÉ no CEARÁ. Não importa onde é seu domicílio,
venha correr no Jockey Club de Sorocaba, como o Dr. Rafael
Leal do Ceará, e ter a oportunidade de ganhar provas importantes como o GP CRIAÇÃO NACIONAL. Inscreva seus animais
no GRAN PRIX do JCS. Se eles forem do NORDESTE, haverá
em 2019, um Grande Prêmio do NORDESTE, exclusivo aos animais daquela região.

do Jockey Club de Sorocaba para 2019, mesmo que você seja

O GRANDE PRÊMIO CRIAÇÃO NACIONAL, para animais

do Mato Grosso, como Clodoaldo, do Nordeste como Dr. Ra-

de 3 anos em 301 metros, foi patrocinado pelos garanhões

fael, ou de qualquer parte do Brasil ou da América do Sul. O

APEALS KING SPECIAL, CORONA FOR ME, GOLD MEDAL

Gran Prix dá oportunidade de seu cavalo correr na “vitrine” do

JESS, GRANITE LAKE, NO SECRETS HERE, SEPARATIST,

Quarto de Milha.

TRES SEIS, que juntos ofereceram R$ 80.000,00 aos ganhadores.
Tivemos também o GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA
ABQM – II DERBY – SR. EDILSON SIQUEIRA VAREJÃO JUNIOR,

A inscrição é de apenas 10 parcelas de R$ 1.250,00, e se
o criador de seu animal já fez a pré-inscrição o valor cai para
apenas 10 x R$ 5.000,00 e seu potro da geração 2016 está
INSCRITO PARA TODA A VIDA nas provas do GRAN PRIX.

para cavalos de 4 ou mais anos em 365 metros, distribuiu R$

Veja que ele disputa R$ 2.700.000 em prêmios aos 2

100.000,00 aos vencedores, sendo que R$ 70.000,00 foi o

anos, mais R$ 1.200.000 aos 3 anos, mais R$ 1.200.000 aos 4

prêmio de SPECIAL GOLD MEDAL do proprietário do MATO

anos, e assim por diante.

GROSSO DO SUL, Sr. CLODOALDO MIRANDA.
Veja a importância de inscrever seu animal no GRAN PRIX

O GRAN PRIX é o melhor custo benefício que existe nas
corridas mundiais.

O QUE JÁ ACONTECEU EM 2018:

CONTAS

• Butch Wise, futuro Presidente da AQHA

• O JCS está com as contas em dia.

• Assessoria no controle antidopagem

• Cobranças e negociações realizadas com deve-

• Informação de nossos resultados na Track Magazine

dores. Só corre quem não deve.
• Implantação de maquininha de cartão de crédito.

E MAIS:
• Entrosamento e divulgação dos resultados no

REUNIÕES COM TREINADORES
Constantes e acato de boas sugestões dos mesmos, como:
• Finais clássicas com 6 animais (salvo provas de 1
bate, ou com regulamento próprio)
• Conserto do Partidor de Treinamento
• Nova cerca no Padock
• Melhoria na pista de corrida

JORNAL DO TURFE
• Imagens das corridas em HD
• Filmagem por drone
• Filmagem dos animais nos dias de pesagem, para
envio por whatsapp aos apostadores
• Transmissão do Jogo Enfrene ao vivo por internet
• Criação do JOGO OFICIAL por WHATSAPP do
JCS com rateio Pré-fixado

• Eliminação da tampa cega

• Melhoria da Internet

• Reforma do Vestiário dos Jóqueis

• Informação sobre a velocidade do vento páreo a

• Holofotes na quadra esportiva

páreo, junto com a divulgação de resultados
• Testes de Locutores para a entidade nos dias de

DECISÕES COLEGIADAS DA DIRETORIA

corridas, deixando o Luiz mais livre para o jogo
• Entrega dos troféus de cada páreo com repre-

ENTROSAMENTO COM A AQHA

sentantes importantes de várias entidades, Estados e

• Anúncio na Revista do Jockey

Países

• Registro de animais na AQHA

• Divulgação nas mídias sociais

• Resultados começarão a fazer parte dos arquivos

• Contratação de Designer para fazer as matérias

e informações da AQHA
• Campeão sul americano será votado igual nos EUA
• Patrocínio de criadores americanos na Revista do
Jockey

de divulgação do Jockey
• Divulgação do JCS com a realização da corrida
KISS RUN para mulheres – março/2018
• Divulgação do JCS com a realização da corrida

O QUE JÁ ACONTECEU EM 2018:
TRAILRUN – JULHO/2018
• Placa na Entrada da Castello Branco, informando
datas de corridas
• Criação do LEILÃO MIXED SALE do JOCKEY CLUB
DE SOROCABA
• Revista do JOCKEY CLUB DE SOROCABA e GUIA
DE GARANHÕES

seu exemplar, é só pedir ao JCS.
INSCRIÇÕES 2019
Foi iniciado o trabalho de captação das inscrições
para 2019 que se estenderá até o fim do mês de julho.
Não deixe para o último dia, e faça já a inscrição
de todos os seus animais da Geração 2016 no GRAN
PRIX do JCS. Escolha aqueles que disputarão o GP PO-

• Divulgação do Calendário de 2019, junto com a di-

TRO DO FUTURO e aproveite a CASADINHA BRAZIL-

vulgação do GRAN PRIX, MEGARACE, BRAZILIAN FU-

IAN + MEGARACE para fazer sua inscrição em ambos

TURITY e POTRO DO FUTURO.

Grande Prêmios. Ligue agora para o Jockey e faça suas

• Criação e participação dos futuros LÍDERES:

inscrições.

MARCOS ZABO, ERIQUINHO, RALPHINHO, IZANA
DALMOLIN, PEDRO BARBIZAN, DANIEL AIDAR, TIAGO

LEILÃO JCS MIXED SALE 2019

DOLLO e MARIANA JUBRAN.

Teve um EXCELENTE RESULTADO, graças ao importantíssimo empenho dos Criadores que doaram

CONDOMÍNIO

coberturas, ventres e embriões, mas não menos im-

As medidas para contenção de despesas, com a re-

portante ao desprendimento dos colaboradores que

scisão e otimização de funcionários da manutenção e a
compreensão de todos da importância da correção da
taxa de manutenção tem colaborado para o equilíbrio

fizeram o evento acontecer com custo mínimo.
Todo ano, será realizado no dia da final do GP POTRO DO FUTURO o LEILÃO MIXED SALE do JCS

das contas mensais.
A taxa de manutenção x receitas de condomínio, estão equilibradas, eliminando um “buraco” que havia de
R$ 30.000 x mês.

NOME DOS PROPRIETÁRIOS DOS CAVALOS
Conforme deliberação da Comissão de Corridas em
fevereiro deste ano, e amplamente divulgado, a partir
de 01 de julho de 2.018, os animais só poderão correr

REVISTA JCS E GUIA DE GARANHÕES

no nome do proprietário que constar no STUD BOOK

A Revista do Jockey Club de Sorocaba tem todas as

DA ABQM.

informações para atuais, novos e futuros proprietários,

Já a partir da próxima corrida os animais que forem

incluindo o calendário e regulamentos para as corridas

inscritos e não estiverem transferidos junto ao Stud

de 2019.

Book da ABQM, vão correr no nome do proprietário

O custo da REVISTA DO JCS foi 100% arcado pe-

do animal, registrado na ABQM. Se o inscritor for dif-

los anunciantes da mesma. Se você ainda não recebeu

erente do nome do proprietário do animal, registrado
na ABQM, para ser autorizado a correr, necessitará de
uma carta de autorização do proprietário registrado na
ABQM, autorizando-o a correr no seu nome.
Você pode transferir seu cavalo vendido em parcelas ao proprietário POR ALIENAÇÃO. Esta modalidade é prevista pela ABQM, e é muito interessante
ao proprietário que comprou e está pagando, pois o
animal corre em seu nome, e protege o patrimônio do
vendedor, que só transferirá em definitivo, após o pagamento completo do animal.
Em caso de inadimplência do comprador, o vendedor reverte imediatamente a ALIENAÇÃO e o animal
vota a correr em seu nome. A ABQM tem um “passo-a-passo” para explicar a todos os proprietários
como realizar transferências alienadas.

NOVIDADES

NOVIDADES

QUARTER HORSE CLEAN SPORT

proprietários) em determinadas horas do dia

A diretoria do JOCKEY CLUB DE SOROCABA em

• Proibição de festas / churrascos com música e

TOTAL COMPROMISSO com o CLEAN SPORT tem em-

som alto nas cocheiras. Ali é local de convivência de at-

penhado todos os esforços em manter um rígido con-

letas. As festas podem ser realizadas, porém dentro de

trole antidoping buscando acima de tudo o bem-estar

padrões de ordem, sem atrapalhar ao próximo.

animal e a lisura das corridas à todos os participantes.
A Comissão de Corridas estudará todas as sug-

PARQUINHO HARAS PORTO FINO

estões da Diretoria, para então deliberar e anunciar a

O Haras Porto Fino, promoverá uma reforma geral

todos as grandes melhorias que virão para as corridas

no parquinho da entidade, para o bem estar dos mora-

de 2019.

dores e visitantes.

TOLERÂNCIA ZERO – DROGAS NA VILA HIPICA

ESTERQUEIRAS

Pensando no bem-estar de TODA POPULAÇÃO DA

Serão construídas esterqueiras para depósito das

VILA HÍPICA, a Comunidade Quartista, frequentadora

“camas usadas”. Todos deverão respeitar e só jogar

do JCS não vai tolerar o uso de drogas nas dependên-

“camas” nas esterqueiras.

cias do Jockey.
Em função disso, estamos comunicando a todos,
que no final de setembro, ou início de outubro deste
ano, e com repetição a cada 6 meses será realizado

PROTÉCNICA
A Protécnica renovou o Patrocínio junto ao JCS pelos próximos 24 meses.

exames antidoping na população que mora na Vila
Hípica, com punição àqueles que utilizam drogas, para

PRÓXIMA REUNIÃO

o bem da comunidade como um todo.

28 DE JULHO – SÁBADO.
Teremos as classificatórias do GRANDE PRÊMIO

SEGURANÇA

SÃO PAULO – R$ 100.000,00 para animais de 3 ou

Foi realizada nesta terça-feira dia 17/07/2018 re-

mais anos, em 301 metros.

união com a SEGURANÇA prestadora de serviços ao

Teremos ainda as classificatórias para a TAÇA DE

Jockey Club de Sorocaba, com o Objetivo de aumentar

BRONZE – R$ 80.000,00 com chamada a ser definida

o rigor na segurança de nosso estabelecimento, como:

pela Comissão de Corridas ainda esta semana.

• A proibição de entrada de estranhos, sem a autorização do treinador,
• A proibição de circulação de veículos (mesmo de

Vários Páreos Especiais.
Inscrição dos animais na segunda-feira até as 12:00
horas no escritório do JCS.

