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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Neste fim de semana, acontecem as classificatórias 
dos Grandes Prêmios ABQM Potro do Futuro, Rei 
da Velocidade e Rainha da Velocidade, com um 
total de R$ 600.000,00 em prêmios.

Talvez os mais significativos Grandes Prêmios 
do ano, já que os vencedores, além do prêmio em 
dinheiro, receberão o título de:

•	 POTRO DO FUTURO
•	 REI DA VELOCIDADE
•	 RAINHA DA VELOCIDADE
Títulos que enobrecem os indivíduos, seus 

criadores, seus pais, suas mães e darão alegria a 
seus proprietários.

Veja o caso do Grande Prêmio Potro do Futuro, 
onde na premiação de R$ 400.000,00, a metade, R$ 
200.000,00, irá a equipe do cavalo vencedor.

Agora imagine você, sendo o proprietário do 
cavalo vencedor. 

Você foi a um leilão, escolheu o potro, pagou por 
ele. Pagou as inscrições, pagou a doma, o treinamento 
e finalmente vai correr esta prova maravilhosa, com 
prêmio de R$ 400.000,00.

O que você mais quer neste momento, é correr 
em igualdade de condições.

Você quer um antidoping que confirme, que 
todos os competidores estão disputando sob as 
mesmas condições, concorda?

É por isso que esta Diretoria, com trabalho sério 
e dedicado, visando proteger VOCÊ, o seu cavalo, os 
apostadores e a instituição, realiza os exames das 
finais destes importantes Grandes Prêmios em um 
dos ÚNICOS  5 laboratórios do mundo homologados 
pela IFHA: INTERNATIONAL FEDERATION OF 
HORSERACING AUTHORITIES, o laboratório de 
DAVIS na CALIFÓRNIA – EUA.

É por isso que você investiu tempo, energia, 
dinheiro, expectativa: para ver o seu POTRO DO 
FUTURO, seu REI DA VELOCIDADE ou sua RAINHA DA 
VELOCIDADE disputando com outros competidores 
nas mesmas condições e respeitando o Código 
Nacional de Corridas.

O que mais você espera? Receber os prêmios 
da vitória, correto? Para isso, é necessário que a 
entidade, o Jockey Club de Sorocaba, esteja saudável 
financeiramente para cumprir os pagamentos dos 
prêmios.

Viu como é simples?
Pelos motivos acima, que a Diretoria do Jockey 

Club de Sorocaba assumiu os compromissos de 
“lutar” contra a inadimplência e contra a utilização 
de medicamentos proibidos nas nossas corridas.

O resultado é uma comunidade feliz, pois sabe 
que vai receber e sabe da competição em igualdade 
de condições, defendendo o seu animal.

É natural que no período de adaptação surjam 
críticas, mas soubemos ser firmes e determinados. 
Hoje, J.C. de Sorocaba é o ÚNICO Jockey com CARTA 
PATENTE (homologada pelo Ministério da Agricultura) 
no Brasil, que promove corridas regulares com o 
Cavalo Quarto de Milha.

Conto com todas as pessoas de bem, favoráveis 
ao esporte limpo, que amam seus cavalos, a jamais 
deixarem que Diretorias futuras percam estas 
conquistas realizadas. 

Não foi fácil buscar o fim da inadimplência, nem o 
exame realizado em Laboratório IFHA. Nós usamos 
o dos Estados Unidos, enquanto que os outros 
Hipódromos com CARTA PATENTE, como Gávea e 
Cidade Jardim fazem na França.

Já conquistamos estas vitórias. Ninguém tem o 
direito de retroagir e colocar em risco nossos cavalos 
e a idoneidade do Jockey Club de Sorocaba.

Um Abraço,

Mauro Eli Zaborowky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba
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GRANITE TOLL LAKE
CONQUISTA O GP MEGARACE 2019

Sábado, dia 15 de junho, aconteceu no Jockey 
Club Sorocaba a grande final do GP Megarace com 
R$ 450.000,00 em prêmios. E o grande vencedor foi 
GRANITE TOLL LAKE  (Granite Lake x Summer Six, 
Tres Seis) de criação e propriedade do ANA DANTAS 
RANCH e HARAS SANTA MARIA.

Após largar bem, ele disparou e cruzou o disco 
final com a marca de 21,264s, disputando os metros 
finais com BABY FANTASTIC (Fantastic Corona Jr x 
Hustled, Feature Mr Jess), segundo colocado com 
apenas um pescoço de diferença. Assim, a alegria foi 
em dobro, já que Jonatas Dantas e Eugênio Gomes 
Nunes são sócios do CONDOMÍNIO FANTASTIC 
CORONA JR, proprietário de BABY FANTASTIC.

Com casa lotada, Granite Toll Lake, de criação e propriedade do Ana Dantas Ranch e Haras Santa Maria, 
faz bonito e confirma favoritismo vencendo a grande final do Megarace.
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Primeiro e segundo colocados tiveram L LEVIR no 
treinamento, que ganhou dois carros zero km, um 
por cada colocação. D MACEDO, jóquei vencedor 
ganhou também uma moto zero km de prêmio pela 
conquista.

Uma vitória incrível, comprovando o favoritismo 
de GRANITE TOLL LAKE conquistado com a melhor 
marca das classificatórias, escrevendo mais uma 
página na história do Quarto de Milha de Corrida.
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CLASSIFICATÓRIAS DO 
SUPER SPEED 2019

Dentre os 19 animais que correram, confira os quatro vencedores
que vão para a grande final no dia 29/06, com R$ 150.000,00 de bolsa.

A primeira classificatória foi às 13:30h. 
Correndo por fora, na baliza 6, JET OPENER FOR 
ME (Corona For Me x Fly Apollo Eyesa, Eyesa 
Special) despontou superando MATE DASH 
(Best Mate x Dinastia Dash, Fishers Dash) por 
pescoço que vinha na baliza 3. JET OPENER FOR 
ME cruzou o disco final com 11,652s, sendo o 
mais rápido nas classificatórias, levando alegria 
e emocionando seu proprietário e criador Sr. 
ADEMIR RORATO titular do HARAS FAZENDA 
SÃO JOSÉ, que foi às lágrimas com a vitória. Esta 
fêmea de 2 anos foi treinada por R ROSA e foi 
guiada por D CONCEIÇÃO.
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Na segunda classificatória venceu o macho 
de 4 anos e de criação do HARAS VISTA VERDE,  
YOYO VERDE (No Secrets Here x Orly Vista, 
Nordick Only VM). De propriedade do STUD DOS 
AMIGOS, YOYO VERDE largou bem e assumiu 
a ponta vindo para vencer, com o tempo de 
11,703s, sendo seguido por GOOD GIRL FLY 
(Separatist x Miss Effort Fly, Signed To Fly) por 
um pescoço de diferença. YOYO VERDE  contou 
com treinamento de S SAMPAIO (A J MACEDO) e 
teve D MACEDO como jóquei.
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A terceira vaga foi conquistada por TRIGER JESS 
MRL (Gold Medal Jess x Ava Tiger Beduino, Chicks 
Beduino) de propriedade de CLODOALDO MIRANDA 
(Mato Grosso do Sul), M GAZZANNI e ARY. Num páreo 
disputadíssimo, o macho de 3 anos e criação do 
HARAS PORTOFINO, correndo na baliza 4 veio para 
vencer com a marca de 11,814s, disputando cabeça-
a-cabeça com REBEL CORONA ZO (Granite Lake x Do 
You Love Corona, Corona Cartel) que ficou com a 
segunda colocação. TRIGER JESS MRL foi conduzido 
por A ARTEMAM e treinado por M ARTEMAM.
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Na disputa pela última vaga na final, a vitória 
foi para CHANNEL FOR ME (Corona For Me x Italia 
Gold, Gold Medal Jess) de criação do HARAS SÃO 
MATHEUS e propriedade do HARAS TRÊS CLIMAS. 
Pela baliza 4, a fêmea zaina travou uma linda 
disputa com EMANUELLE BLUE RLT (Dean Miracle x 
Call Me Blue RT, Jess Louisiana Blue) vencendo com 
a marca de 11,696s. CHANNEL FOR ME contou com 
o treinamento de R ROSA e E PEREIRA na condução. 
A final do GP SUPER SPEED acontece no sábado, dia 
29/06, no mesmo dia das classificatórias dos GP’s 
Potro do Futuro, Rei e Rainha da Velocidade.
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PÁREOS ESPECIAIS TAMBÉM 
AGITARAM A TARDE DE 15/06

Abrindo a reunião do dia, a primeira disputa foi o 
Páreo Edi Carlos Rodrigues de Paula com 6 animais 
que protagonizaram uma linda disputa. Com a marca 
de 11,894s o vencedor foi CORONA RODARA (Corona 
Dandy PK x Miss Holland HHF, Money Spinner) de 
propriedade de JULIO CLÍMACO VASCONCELOS JR 
e criação de ROBERTO DAMASCENO DE ARAÚJO. O 
macho zaino de 2 anos foi treinado por R ROSA e 
guiado por D CONCEIÇÃO.

Três páreos especiais de 201 metros animaram ainda mais a tarde do sábado.
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A segunda corrida da tarde, o páreo Haras 
Fazenda São José, teve dobradinha da criação do 
HARAS JAGUARUANA, de Pedro Barbizan. Correndo 
na baliza 6, NINA GET JQM (Get Down Perry x Passin 
For A First, First Down Dash) fêmea de propriedade 
do HARAS JAGUARUANA, treinada por M M TAVARES 
e com J J Medina na condução, veio por fora chegou 
na frente marcando 11,980s para vencer o páreo. 
Em seu encalço, veio na segunda colocação FILIPO 
FANTASTIC JQM (Fantastic Corona Jr x Composed 
Charisma, First Down Dash), de propriedade de 
MARIANA JUBRAN, macho que teve C MEDINA como 
jóquei e foi treinado também por M M Tavares.
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O Páreo Alexandre e Sueli Mantovani, terceiro da 
tarde, foi de arrepiar. Numa linda disputa chegaram 
parelhos três animais, sendo definido o vencedor 
apenas pelo photochart. Quem conquistou a vitória 
foi ROMANTIC SECRET (No Secrets Here x Koy Fish 
Blue, Jess Louisiana Blue), fêmea castanha de 4 anos 
de propriedade de JEFFERSON LUCIANO DE OLIVEIRA 
e criação de MARCELO JORGE, cruzando o disco 
com o tempo de 11,796s. Com diferença apenas 
de cabeça, viram na segunda e terceira colocações, 
respectivamente WV BRAD QUICK DASH (Royal Quick 
Dash x Finding Tru LKove, Finding Nemo) e DASHING 
MOUNTAIN MRL (Panther Mountain x Dashing Little 
Reba, First Down Dash).
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LEILÃO MEGA VELOCIDADE
& CONVIDADOS

Em sua primeira edição, leilão de Fernando Mantovani, Ademir Rorato e Edi Carlos Paula é sucesso.

No sábado, dia 15 de junho, após as classificatórias 
do GP Super Speed e a final do GP Megarace, o 
tattersall do Jockey Club de Sorocaba recebeu o 1º 
Leilão Mega Velocidade & Convidados.

Haras Fazenda São José, Haras Mantovani, Edi 
Carlos R. Paula e seus convidados colocaram a 
disposição do mercado 42 lotes, sendo 34 animais 
da geração 2017, 06 animais de outras gerações, 
2 embriões, além de 3 coberturas, alcançando um 
movimento geral de  R$ 2.577.000,00, de acordo 
com a MBA Leilões empresa parceira, que junto com 
a JPL Leilões assinaram a organização do evento.

Sob o comando de Nilson Genovesi, os 34 animais 
da geração 2017 movimentaram um total de R$ 
2.232.000,00, média de R$ 65.650,00. Os destaques 
foram as fêmeas Godiva Reason MV (Good Reason 

x Maid It Special, Special Leader), vendida pelo 
Haras Monte Verde de Pernambuco, para o Stud JSS 
também de Pernambuco por R$ 150.000,00, e Sweet 
For Me (Corona For Me x Gather The Roses, Mr Eye 
Opener) ofertada pelo Haras MM do Rio de Janeiro 
e arrematada pelo Haras ES do Mato Grosso do Sul 
por 141.000,00.

Entre os machos, os dois maiores lotes foram da 
criação do Haras Mantovani e filhos do garanhão 
Kremlin Daring. São eles: M Kremlin Hawk (Kremlin 
Daring x Estimada Hawk, Eyesa Special) potro de 21 
meses vendido à Marco Antonio Nobre Sampaio de 
Sorocaba, e M No Speed Limit (Kremlin Daring x Miss 
Chick Runaway, Ocean Runaway) adquirido por Jose 
Roca, da Bolívia por R$ 120.000,00.

Fernando Mantovani, titular do Haras Mantovani 
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exaltou o bom desempenho das vendas: “Nosso 
primeiro leilão no templo do QM, nossa primeira 
geração do Novo Haras Mantovani e já fizemos a 
uma média extraordinária para potros da geração 
2017!!! Obrigado a todos que confiaram em nossa 
criação e desejamos muitas vitórias para nossos 
novos parceiros!”

Ainda foram comercializadas 3 coberturas do 
garanhão do Haras Jaguaruana, Dashin Dreams, que 
movimentaram R$ 24.000,00. O Leilão registrou 7 
novos compradores. Um belo evento com resultado 
excepcional indicando a boa fase do Quarto de Milha 
de Corrida.


