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EDIÇÃO ESPECIAL

EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Estivemos em OKLAHOMA CITY para participar ao
vivo da 2018 – AQHA RACING CHAMPIONS CEREMONY,
com o anúncio dos Campeões AQHA 2018.
A Cerimônia é aguardada o ano todo por toda a indústria do Quarto de Milha de Corrida nos Estados Unidos, e televisionada para toda nação. Os melhores do
mundo são escolhidos por votação. CORONA JUMPIM
MRL foi anunciado CAMPEÃO AQHA SUL AMERICANO,
por ter ganho o CHALLENGE 2018, numa demonstração
de quanto é importante para a AQHA, as corridas e a
criação no Brasil.
Tão importante, que já em 2018, todos os cavalos brasileiros, já registrados na AQHA, terão sua campanha incluída nos arquivos da AQHA e para 2019, será também escolhido por votação, o CAMPEÃO AQHA SUL AMERICANO.
Logo após o anúncio dos Campeões Mundiais, apenas outros 3 “Reconhecimentos Especiais” foram feitos
para TODA a indústria e de novo o Brasil esteve presente.
Fomos reconhecidos com o JOHN ANDREINI SPECIAL
RECOGNATION AWARDS, pelo trabalho que desenvolvemos nestes últimos 30 anos, pelo que estamos fazendo pelo ESPORTE LIMPO – LIVRE DAS DROGAS e pela
busca incessante da perenidade de nosso Jockey Club de
Sorocaba.
Só existe uma maneira de mantermos nosso Jockey
Club de Sorocaba em atividade, e esta maneira é através
de BEM-ESTAR ANIMAL, que inclui principalmente a eliminação total das drogas nas corridas, para proteger os
atletas (cavalos e jóqueis). Sem isto, as autoridades retiram a Carta Patente da Instituição.
Fora o aspecto legal desta medida, está o fato de que
TODAS estas atitudes tomadas no Jockey Club de Sorocaba, trazem CREDIBILIDADE ao esporte e a instituição.
TODOS agora sabem que em Sorocaba VAI GANHAR
SEMPRE O MELHOR CAVALO, e NÃO O MELHOR MEDICADO. Esta é a única maneira de atrair gente boa, gente
honesta, gente do esporte para as corridas.
Toda mudança não é fácil. Enfrentamos pressão de
todos os lados, mas agora, que todos estão vendo que
fomos reconhecidos pela maior associação de animais do
mundo, a AQHA, sabendo que o ESPORTE LIMPO atrai
gente boa, mantém a instituição, traz credibilidade e pre-

mia o melhor cavalo, ninguém consegue ser contra e nem
tentar influenciar outros na direção contrária do bem-estar animal, do TURFE transparente e atrativo.
Sinto o clima extremamente positivo no Jockey Club de
Sorocaba. Praticamente TODA a comunidade quer o exame antidoping DE VERDADE, que serão feitos em 2019,
no mínimo, em todos os exames das finais dos Grande
Prêmios (do vencedor e outros a critério da comissão de
corridas), podendo se estender as classificatórias e páreos comuns, no Laboratório da Universidade de DAVIS nos
Estados Unidos (KL Maddy Laboratory), um dos únicos 5
Laboratórios homologados pela IFHA ou qualquer outro
laboratório, a critério da Comissão de Corridas. ATENÇÃO = CONSIDEREM-SE TODOS AVISADOS DE COMO E
ONDE SERÃO FEITOS OS EXAMES.
Precisamos agora que todos entenderam o quanto é
positivo, o ESPORTE LIMPO, para o bem-estar animal, para
a imagem e continuidade do Jockey, para que vença o MELHOR CAVALO e não o MELHOR MEDICADO, dar mais um
passo em 2.020, como estão fazendo todos os hipódromos
do MUNDO, o passo para o exame de crina.
Durante nossa estadia em OKLAHOMA, na sexta-feira
as 8:00 horas, realizou-se palestra feita pelos dirigentes
do HIPÓDROMO de REMINGTON PARK, conscientizando os
treinadores e proprietários, que da mesma forma que já
ocorre em LOS ALAMITOS na Califórnia e em RUIDOSO no
Novo México, já este ano, utilizarão a técnica de exame “de
crina”, nos animais que vão correr em REMINGTON PARK.
Quem vai decidir os rumos de nossa entidade é a coletividade ativa. Juntos escolheremos os rumos que desejamos para nosso Jockey. Conto com a ajuda de todos e
me coloco sempre a disposição de vocês para dar informações VERDADEIRAS.
Um forte abraço,
Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

AQHA SOUTH AMERICAN RACING CHAMPION

CORONA JUMPIM MRL
É NOMEADO CAMPEÃO
SUL-AMERICANO DA AQHA
No dia 17 de janeiro de 2019, a AQHA - American
Quarter Horse Association - realizou em Oklahoma, o
AQHA RACING CHAMPIONS, o maior reconhecimento ao
Quarto de Milha de Corrida na qual são escolhidos os melhores da Corrida em todo o mundo.
Para grande orgulho e alegria, CORONA JUMPIM
MRL, de criação e propriedade do Haras Portofino, foi o
escolhido como Campeão Sul-Americano da AQHA.
Corona Jumpim MRL é um filho de Corona For Me na
égua Ipanema Gold (Gold Medal Jess) e venceu o AQHA
SOUTH AMERICA CHALLENGE ocorrido em março no
Jockey Club de Sorocaba.
Começou vencendo sua classificatória no dia 11 de
março de 2018 e culminou na sua vitória na final em 24
de março, montado por A Santana e treinado por D Melo
fazendo a marca de 21,309s nos 402m sem trilhos.

2018 AQHA RACING CHAMPIONS
Fonte: www.aqharacing.com

Bodacious Eagle, de Johnny Trotter, é Campeão Mundial da
AQHA. Ele também recebeu o prêmio de campeão aged horse
e campeão aged gelding. Em 2018 ele venceu ou fez coloções
em todas as suas 7 partidas e ganhou US$ 453.600. Um AQHA
Supreme Race Horse, já ganhou US$ 1.297.536 em sua carreira.
Treinado por Mike e Justin Joiner, aos 6 anos ganhou o
Champion of Champions (G1), All American Gold Cup (G1) e o Z.
Wayne Griffin Director’s Trial. Ficou em segundo lugar no Robert
L. Boniface Los Alamitos Invitational Championship (G1) e no Jet
Moore Handicap (G2), e foi terceiro no Remington Park Invitational (G1). Criado por La Feliz Montana Ranch LLC, Trotter adquiriu
o cavalo ainda embrião. É o segundo campeão mundial filho de
One Famous Eagle, que foi campeão de corridas e é o pai do
Campeão Mundial de 2012 One Dashing Eagle.
Bodacious Eagle é filho de Bodacious Dream, uma filha do
Corona Cartel; esta por sua vez, é filha égua que faz parte do
Hall da Fama Americano do Quarto de Milha, Dashing Phoebe.
O garanhão campeão aged stallion é Tarzanito, da A1A Racing LLC. O garanhão de 4 anos ganhou o Go Man Go Handicap
(G1) e fez colocações em três corridas adicionais de Grupo 1 ou
Grupo 1 restrito. Ele foi treinado por Yanet Rodriguez e ganhou
US$ 119.535 durante o ano. Criado por Patricia Visscher, Tarzanito é filho de Favorite Cartel com a égua Ancient Empress.
O segundo campeão de Johnny Trotter é a Champion Aged
Mare, One Sweet Racy . A égua de 4 anos venceu o AQHA Distaff Challenge Championship (G1), nunca chegou atrás da terceira colocação em seis partidas e ganhou US$ 107.256 durante o
ano. Ela foi treinada por Trey Wood, Mike Joiner e Christopher
O’Dell. Criada pela Sunflower Supply Co., ela é filha de One Sweet Jess na égua Miss Racy Vike (Racin Free).
Entre os potros de 3 anos, quem venceu foi Hotstepper, que
venceu todas as suas oito partidas, e foi nomeado campeão
3-year-old e campeão 3-year-old gelding. Hotstepper é outro
campeão filho de One Famous Eagle - o pai do campeão mundial Bodacious Eagle - na égua Pandorum, filha de Tres Seis. Ele
foi criado por Fulton Quien Sabe Ranches LP.
A campeã de 3 anos de idade é A Political Lady, que corre
em nome de seu criador, a família Parsons. Correndo de fevereiro a dezembro e treinada por Chris O’Dell, ganhou US $ 251.778
durante o ano. A Political Lady é filha de Apollitical Jess e Another Wise Lady (First Down Dash).
Assim como o campeão, KVN Corona conquistou seu segundo título, já que este ano ele é 3-year-old champion colt. Durante
o seu segundo ano, ele ganhou quatro das sete partidas, incluindo o El Primero Del Ano Derby (G3), e fez colcocação em Grupo
1. Treinado por Paul Jones, ele ganhou US$ 290.627 durante
o ano. KVN Corona é filho de Corona Cartel na égua Executive
Looks, por Executive Menace.
Flash And Roll foi brilhante em seu ano e fechou como a
campeã 2-year-old, campeã 2-year-old filly. Ganhando seis de
sete partidas, ela ganhou as provas de Grupo 1: Los Alamitos
Two Million Futurity e Golden State Million Futurity.
Treinada por Mike e Justin Joiner, a única corrida que ela
não venceu foi a final do Ruidoso Futurity (G1). Ela ganhou US $
1.213.754 para o proprietário Scott Bryant. Criada por Julianna

Hawn Holt, a potra é filha de First Moonflash na égua campeã
Stylish Jess BR, uma filha do Feature Mr. Jess.
O vencedor do All American Futurity (G1) Apocalyptical Jess
recebeu o prêmio como o cavalo campeão 2-year-old gelding.
Principal vencedor de somas ganhas do ano, o castrado foi criado por Danny Joe Miller e pertence ao genro de Miller, Bill T. Robbins. Treinado por Blane Wood, ganhou US $ 1.540.140 no ano. É
filho de Apollitical Jess na égua Holland Ease, Cassandra Crest.
Treinado por Blane Wood, Flying Cowboy 123, é o potro campeão 2-year-old colt. De propriedade da Paragon Farms LLC,
ele ganhou o Texas Classic Futurity (G1) e ficou em segundo no
Rainbow Futurity (G1), ganhando US$ 644.423 no ano para conquistar o título. O potro filho de Apollitical Jess foi criado por Carolyn C. Bay. Sua mãe é Hot Cash 123 (Takin On The Cash), e é
meio-irmão do campeão mundial e milionário Cold Cash 123.
O três vezes stakes placed Zoomin Racer é o cavalo campeão
de distância do ano. De propriedade de Jesus Carrete, Zoomin
Racer ganhou US$ 85.879 durante o ano. Treinado por também
seu dono Juventino Ruiz, Zoomin Racer foi criado por Jerry Windham e é filho de Jess Zoomin na égua Racing Winner, filha de
Runaway Winner.
AS Macho de Ruben Falcon Vidal é o campeão mexicano.
Criado por Arturo A. Siller Berain, ele venceu sete das nove partidas e ganhou $ 294,736 no ano. Ganhou o Garanones Futurity (R) e o Desafio Crianza Mexicana Futurity e ficou em segundo
lugar em duas outras corridas. AS Macho é filho de Califórnia
Cartel com a égua Check Him Out, Check This Star Out.
O campeão sul-americano é o Corona Jumpim MRL. Este
prêmio é concedido ao vencedor do South America Racing
Challenge. O Haras Portofino é o proprietário e criador deste filho tordilho de Corona For Me na égua Gold Medal Jess, Ipanema Gold. O garanhão de 4 anos de idade também viajou para
os Estados Unidos para disputar várias corridas.
Indo para o norte, o campeão canadense é o Had To Be
Ivory. As corridas de castração para os criadores Carol e Jaime Robertson, e no ano passado venceu três das quatro partidas e arrecadou $ 42.154. O marfim James casando fora da
égua Hadtobenuts Had To Be Fandango foi treinado por Bryn
Robertson.
Jon e Donna McPherson Grant Farms LLC é o criador campeão. De Pineville, Louisiana, a fazenda teve uma taxa de vitória
de 16%. Seus corredores ganharam US$ 1.614.845.
Proprietário de dois campeões - incluindo o campeão mundial - Johnny Trotter recebe seu próprio prêmio como proprietário do campeão. Em 2013, ele dividiu o título com a Burnett
Ranches LLC, mas este ano mantém o cargo depois de ter 11
titulares de retorno com dois campeões e $ 597.187 em ganhos.
O treinador campeão é Blane Wood depois que suas primeiras colocações renderam mais de US$ 4,2 milhões, incluindo os campeões Apocalyptical Jess e Flying Cowboy 123.
O jóquei campeão é Cody Jensen, que conquista esse título
pela terceira vez em sua carreira. Ele também ganhou o prêmio
em 2013-14. Este ano, suas montarias ganharam mais de US$
2,5 milhões e incluem o campeão mundial Bodacious Eagle e o
campeão Hotstepper.

JANNET VANBEBBER – AQHA Chief Racing Officer, CRAIG HUFFHINES - AQHA Executive Vice President, DANY CARDOSA – Jockey com mais de 3.000 vitórias – Gerente Geral do Haras de John
Andreini, ADRIANA ANDREINI – filha de John Andreini (nome do Criador que deu nome ao Trofeu recebido), MINDY MACARTHUR – representante do HARAS PORTOFINO, MARCOS SÁ – Criador
e Diretor Internacional da ABQM, BETO ORSI – Criador, MARCOS ZABOROWSKY – Criador e proprietário, MAURO ZABOROWSKY – Criador, Presidente do JCS, A.J.MACEDO – BOCHECHA –
Treinador, GUY PEIXOTO – Criador e Conselheiro do JCS, LUIZ MENEGUEL – Criador e Conselheiro do JCS, JOSÉ DOLLO – Criador e Proprietário, TIAGO DOLLO – Criador e Diretor do JCS, VINCE
GENCO – Diretor da AQHA e Agente Internacional, BUTCH WISE – 2º Vice-presidente da AQHA.

RECONHECIMENTO ESPECIAL

JOHN ANDREINI SPECIAL
AWARD RECOGNITION
Na noite da última quinta-feira, 17/01, a AQHA – maior
associação de animais do mundo – reconheceu publicamente todo esforço feito para com o ESPORTE LIMPO –
LIVRE DAS DROGAS, com o “JOHN ANDREINI SPECIAL
RECOGNITION AWARD”.
O nome do prêmio foi recentemente alterado em homenagem ao altamente respeitado John Andreini. O
vencedor do prêmio de 2018 foi o presidente do Jockey
Club de Sorocaba, Mauro Eli Zaborowsky que estava presente na cerimônia junto com a delegação brasileira em
Oklahoma.
“É muito apropriado que Mauro receba este prêmio
no primeiro ano em que é oferecido na memória de John
Andreini”, disse Vince Genco, diretor da AQHA. “Mauro e
John eram bons amigos e John visitou o Haras Vista Verde de Mauro muitas vezes enquanto os dois cavalheiros
trabalhavam juntos em esforços para melhorar as corridas do American Quarter Horse no Brasil.”

Sorocaba, que hoje faz testes em 100% de suas corridas,
procedimento iniciado desde as últimas 5 corridas, com o
envio das amostras para laboratório americano - um dos
5 no mundo credenciados pela IFHA (International Federation of Horseracing Autorities) e finalizou agradecendo
especialmente à Butch Wise, Vince Genco, Marcos Zaborowsky e Nilson Genovesi.
“Temos que estar alinhados com a AQHA, e trazer junto conosco TODOS os outros países da América do Sul.
A foto dos brasileiros, presentes à cerimônia e motivados
com o futuro das corridas no Brasil, mostram o comprometimento de quem realmente deseja o ESPORTE pelo
ESPORTE!” completou Mauro.

Vince Genco, que acompanha as corridas em Sorocaba, ainda falou sobre Mauro e os avanços do Quatro de
Milha de Corrida no Brasil: “Mauro é proprietário e criador
de longa data em seu próprio nome, assim como seu Haras Vista Verde. Está muito envolvido com a melhoria das
corridas no Brasil, incluindo no ano passado ajudando a
facilitar os testes em todas as corridas no Jockey Club de
Sorocaba.”
Em seu discurso de agradecimento, Mauro falou da
grande uma honra em receber um prêmio que leva o
nome do grande amigo John Andreini e agradeceu pelo
apoio na “luta” contra o uso de drogas no Jockey Club de

Butch Wise e Mauro ao lado da foto de JOHN ANDREINI

PRÉ-INSCRIÇÃO
GRAND PRIX 2020 - JCS
O GRAND PRIX do Jockey Club de Sorocaba é uma
bolsa de premiação, formada pela pré-inscrição dos
criadores e posterior confirmação pelos proprietários.
Para 2019 será distribuída uma bolsa estimada em R$
4.800.000,00 nas provas do Gran Prix. A inscrição do
GRAND PRIX é vitalícia. Depois de inscrito, o cavalo pode
participar das provas do Gran Prix por toda vida.
Agora é o momento de pré-inscrever os potros da geração 2017 que irão correr o Grand Prix 2020. As inscrições estão abertas e vão até o dia 15 de março.
Com a inscrição no GRAND PRIX, o animal pode participar de TODAS as provas do Grand Prix, que incluem
o GP Torneio Início (R$ 250.000,00 em prêmios), GP Super Sprint R$ 200.000,00), GP America Futurity (R$
300.000,00), GP Sorocaba Futurity (R$ 200.000,00), GP
Super Speed (R$ 150.000,00) os GPs da Tríplice Coroa
- São Paulo, GP Brasil, GP Consagração (R$ 100.000,00
cada), os GPs Taça deBronze, Prata e Ouro), e o GP Campeão dos Campeões com R$ 200.000,00 em prêmios.
Além das 3 provas dos Derbys, além de diversos Torneios
e Páreos Especiais durante o ano. Inclusive só participa
do Potro do Futuro, Rei da Velocidade e Rainha da Velocidade, quem estiver inscrito no GRAN PRIX do JCS. Veja
datas e condições ao lado:

GRAND PRIX 2020- CONDIÇÕES:
A PRÉ INSCRIÇÃO NO GRAND PRIX 2020 deverá
ser realizada até o dia 15/03/2019 pelo valor de 10 x R$
150,00, sendo que este animal poderá ser CONFIRMADO
até 31/07/2019 por R$ 5.000,00.
OS ANIMAIS QUE NÃO FOREM PRÉ-INSCRITOS também poderão ser confirmados no GRAND PRIX 2020 pelo
valor de R$ 14.000,00, uma vez que não têm o fomento da
pré-inscrição. Esta pré-inscrição só poderá ser feita para
animais da GERAÇÃO 2017, nascidos entre 01/07/2017 e
30/06/2018, dentro ou fora do território brasileiro.
IMPORTANTE: ANIMAIS NÃO CONFIRMADOS poderão participar das provas promovidas pelo GRAND PRIX
2020 mediante pagamento antecipado da inscrição para
cada prova (a título de multa), no valor de 30% da bolsa
da referida prova, sendo o valor mínimo de R$ 2.400,00.
Deste valor, 50% será acrescido na bolsa da prova em que
o animal for inscrito.
INFORMAÇÕES:
Alexandre:
(15) 99716-5766
alexandre@jcsorocaba.com.br

INSCRIÇÕES AQHA SOUTH
AMERICA RACING CHALLENGE
O programa Challenge Championship da AQHA consiste de uma série de provas clássicas que acontecem durante o ano em diferentes regiões dos Estados Unidos, no
México, no Canadá e na América do Sul.
No caso da América do Sul, temos a prova do Challenge Championship para animais de 3 e mais anos, onde o
ganhador sul-americano tem, além da premiação local,
uma vaga garantida na final americana que distribui US$
300.000,00 em prêmios. Neste ano, o Challenge ocontece
nos dias 16 e 30 de março (classificatórias e final, repectivamente) no Jockey Club de Sorocaba com bolsa de R$
250.000,00.
Para o Challenge 2020 as INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS (para potros da geração 2017) até 11 de MARÇO de
2019. Valor da Inscrição: R$ 1.300,00, por animal (já incluso

taxa registro AQHA). A inscrição é vitalícia.
O animal desta geração não inscrito até o dia 15 de
março de 2019 e aquele com inscrição cancelada por falta
de pagamento ainda poderá ser inscrito até o dia 15 de
dezembro de 2019, porém pagando U$ 8.040,00* cada e
após essa data o valor será de U$ 20.040,00*.
Portanto, não perca essa oportunidade e inscreva
toda sua geração.
INFORMAÇÕES:
Alexandre:
(15) 99716-5766
alexandre@jcsorocaba.com.br
* Valor em dólares americanos a ser convertido pelo cambio oficial na data.

RÁPIDAS!
PRIMEIRA COLETA PARA EXAMES DE ANEMIA TEM
RESULTADO NEGATIVO PARA TODAS AS AMOSTRAS
No dia 13 de novembro de 2018, foi detectado em exame laboratorial, resultado positivo para Anemia
Infeciosa Equina - A.I.E. em um animal das dependências do Jockey Club de Sorocaba. Imediatamente, o
JCS tomou todas as providências com o objetivo de minimizar as consequências e dar proteção à população equina da instituição.
Visando eventual propagação da doença e/ou comprometer outras entidades, a Comissão de Corridas
reservou o animal em questão na área oficial de isolamento e determinou que não fossem processadas
entradas e saídas de animais no hipódromo.
No dia seguinte, conforme procedimento, para evitar eventual propagação, a entidade foi interditada
para trânsito de animais pelo Escritório de Defesa Animal - EDA Sorocaba. Em seguida, a entidade sanitária realizou a entanásia do animal positivo e procedeu novos exames em todos os demais animais alojados
no JCS.
A primeira coleta para a realização dos exames foi realizada no dia 27/12. Ontem, 21/01/2019, foram
divulgados os resultados desta primeira coleta, que apresentou NEGATIVO para TODAS AS AMOSTRAS,
portanto, dentro da normalidade.
Decorridos 30 dias da primeira coleta, a Comissão de Corridas aguarda agora a confirmação da segunda coleta para a próxima semana.

CERCO SE FECHA EM 2019 PARA AS APOSTAS ILEGAIS
NAS CORRIDAS DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA
A partir de 2019, vamos “pegar duro” contra as APOSTAS ILEGAIS feitas com as corridas do JCS. O JCS
tem a carta patente para realizar apostas e amparo legal, sempre divulgado em nossas comunicações:
“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”
Com base nisso já vamos alertar as autoridades sobre as apostas ilegais. Nosso Jurídico já está trabalhando no assunto, afinal todos sabem de onde partem, e com isso, centralizamos as apostas legais no
nosso Hipódromo.

