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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 necessi-
dade de nosso cliente: “o proprietário”, • Sempre pensando no BEM-ESTAR animal.

O informativo Jockey Club de Sorocaba tem caráter puramente promocional, sendo definitivas as decisões da Comissão de Corridas.

Num belo sábado de sol (29/09), aconteceram 
no Jockey Club de Sorocaba as classificatórias do 
GP Consagração - prova de 402m da III Tríplice 
Coroa e bolsa de R$ 100.000,00;  e do GP Taça 
de Ouro de 320m com R$ 80.000,00 em prêmios.

A primeira classificatória da 3ª Tríplice Coroa 
foi vencida por Black Granite PK com o tempo de 
21,613s. No segundo páreo classificatório, venceu 
a fêmea Gold Racy com a marca de 21,562s. Na 
terceira classificatória Mate Dash venceu com o 
tempo de 21,436s, seguido por Preston Fields que 
também classificou-se com o tempo de 21,542s

Por fim, no quarto e último páreo classificató-
rio, dois animais carimbaram o passaporte para a 
disputa da final: a primeira colocada Jack Appeals 
RIL seguida de Fazmerir Daring HBR, com as mar-
cas 21,543s e 21,549s, respectivamente.

O GP Taça de Ouro contou com três páre-
os classificatórios: o primeiro foi conquistado por 

GP CONSAGRAÇÃO
E GP TAÇA DE OURO

TARDE DE RECORDES
EM SOROCABA

Olya For Me 3M com a marca de 17,368s, tendo 
em seu encalço Cetus Lake VM, que também se 
classificou com o tempo de 17,373s.

Na segunda classificatória, chegou na frente 
Invictus Beduinos, fazendo 17,405s. No último pá-
reo da tarde, três animais conseguiram a passa-
gem à grande final: a vencedora Sassy Eaglette 
com a marca de 17,305s, seguida de Rose Regard 
com 17,352s e Coronito Cartel 17,519s. 

CLASSIFICATÓRIAS:



PRÊMIOS SR. FREDERICO D’ÁVILA
E CORONEL SARDILLI

Os quinto e sexto páreos da tarde foram em home-

nagem a duas figuras importantes no cenário equestre 

nacional: o Sr. Frederico D’Ávila postulante a um cargo 

na Câmara dos Deputados e o Coronel Sardilli, que foi 

Comandante do Regimento 9 de Julho da Polícia Mi-

litar do Estado de São Paulo. Ambos são defensores 

do esporte equestre e estão juntos do Jockey Club de 

Sorocaba, levantando a bandeira de fortalecimento da 

equinocultura no Brasil.

A homenagem marca o encontro de pessoas que 

trabalham com foco no cavalo, unindo forças na luta 

pelo agronegócio nacional.

O páreo Sr. Frederico D’Ávila, de 320m, foi vencido 

por Feiticeira Time HBR com a marca 17,439s de pro-

priedade e treinamento de M Dorneles, criação do Ha-

ras Brasil e montado por J Neto.

No páreo Coronel Sardilli, chegou na frente a fêmea 

de propriedade de Carlos Godoy e criação de Érico Bra-

ga: She Zoom fez 17,692s para os 320m.

REUNIÃO FOI MARCADA POR 
PRESENÇAS IMPORTANTES PARA 

O TURFE NACIONAL



PRÊMIO PREFEITO DE SOROCABA -
SR. JOSÉ CRESPO

No trabalho de estreitar o relacionamento com 

o poder público da cidade e levar o conhecimento do 

nosso Jockey ao grande público de Sorocaba e região, 

foi realizado também no sábado o Prêmio Prefeito de 

Sorocaba - Sr. José Crespo, que esteve presente com 

toda família para prestigiar as corridas.

José Crespo ressaltou a importância do Jockey 

como centro de cultura e lazer na cidade de Sorocaba e 

mostrou-se aberto e comprometido em trabalhar junto 

no fomento do  esporte equestre e em especial o turfe 

em Sorocaba.

Logo após a entrega do troféu ao vencedor, o Pre-

feito José Crespo recebeu das mãos de Jonatas Dan-

tas - Presidente do Centro Hípico D’Oeste - e de Mauro 

Zaborowsky - Presidente do Jockey Club de Sorocaba 

- uma placa de homenagem pelos esforços na manu-

tenção e divulgação do nosso Jockey.

Esteve presente também o vereador João Donizeti 

Silvestre que, em primeira mão, nos contou que entra-

rá com pedido de título de Cidadão Sorocabano à Jo-

natas Dantas na Câmara Municipal. Certamente, uma 

honra para todos os quartistas.

Na pista, uma chegada sensacional: Separate Se-

cret de propriedade do Cowboy Ranch / Haras Noventa 

e criação de Érico Braga foi quem venceu o prêmio es-

pecial que levou o nome do prefeito, marcando 17,541s 

nos 320m.



REUNIÃO COM OS TREINADORES

RÁPIDAS!

PRÊMIO SR. ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

A tarde ainda contou com mais um páreo: o Prêmio 

Sr. Antonio Bizarro da Nave Neto, uma justa homena-

gem a este grande amigo e turfista, que já foi presiden-

te do nosso Jockey Club.

Este foi o sétimo páreo da tarde, vencido por Zei-

de Verde do Stud dos Amigos e criação do Haras Vista 

Verde. Guiado por D Macedo e treinado por A J Mace-

do, Zeide fez 17,572s nos 320m.

No dia 28/09/2018 (sexta-feira) às 16:00h foi 

realizada uma REUNIÃO COM OS TREINADORES, sob a 

coordenação do Dr. Thomas Wolff, a fim de esclarecer 

dúvidas dos profissionais e para a apresentação de 

novas medidas que serão implementadas no Jockey 

Club de Sorocaba, visando sempre o BEM-ESTAR 

animal. Trata-se de pequenas mudanças, porém 

GRANDES INOVAÇÕES.

Os treinadores puderam expor suas ideias, que 

serão sempre analisadas pela Comissão de Corridas, 

porém, tudo será feito, pensando em garantir a 

continuidade do nosso Jockey, preservando-se sempre 

o BEM-ESTAR animal. O cavalo, é a “estrela”. É do cavalo 

que vivem os profissionais do Jockey, e tudo será feito 

para preservar O CAVALO e nossa INSTITUIÇÃO.

Tudo será regulamentado e anunciado previamente 

pela Comissão de Corridas. Tudo será baseado no 

Código Nacional de Corridas.

• Já de imediato e a pedido de todos, será consertada 

toda cerca da pista para dar mais segurança aos 

profissionais e aos animais;

• Também, “o barro branco” será eliminado na 

apresentação dos animais nos páreos. De acordo com 

o Código Nacional de Corridas: “nenhum animal pode 

ser medicado durante a semana de corrida”;

• Conforme solicitado pelos treinadores, já 

providenciamos a construção da cerca junto a 

esterqueira da rua 3, com o propósito de evitar 

acidentes e controlar o descarte no local correto;

•  Uma carta compromisso pelo BEM-ESTAR animal, 

será assinada por todos os proprietários e criadores do 

Jockey Club de Sorocaba;

• Testes buscando a celeridade (rapidez nos 

resultados), dos laboratórios de exame antidoping 

estão sendo realizados.


