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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE
havia perdido no sorteio, subiu para a grande final, e ao
invés de disputar um prêmio de US$ 100 mil, foi correr
a final do ALL AMERICAN DERBY por um milhão e meio.
Resultado: RUSTYS MIRACLE, ganhou o ALL
AMERICAN DERBY. Justiça feita. Os exames de antidoping
BEM FEITOS, trazem JUSTIÇA e CREDIBILIDADE!
Nesta próxima sexta feira (06/09), mais uma palestra
promovida pelo JC Sorocaba – Seminário Internacional.
Este seminário, faz parte do grande relacionamento e
integração desenvolvida pelo Jockey Club de Sorocaba
e a AQHA – maior associação de cavalos do mundo.
Faz parte também, do Ciclo de Palestras e Seminários,
que iniciamos nesta gestão, com o objetivo de trazer
novidades, informações e aprendizado a todos que assim
desejam. Só o conhecimento leva ao sucesso.
Ainda temos 2 meses para finalizar o Calendário de
Corridas deste ano e continuamos com um bom grupo
de animais correndo. Só neste próximo fim de semana,
mais de 40 cavalos participam das corridas no sábado.
Uma emoção inigualável. Traga seus amigos, convide
quartistas de outras modalidades para conhecerem a
“adrenalina” das Corridas.
Nosso Presidente do Centro Hipico D’Oeste Sr. Jonatas
Dantas, comprometido com o sucesso de nosso Jockey
Club, entendeu o excelente momento que vive nossa
entidade, tanto na parte financeira, com diminuição
importante da inadimplência, como com a grande
credibilidade conseguida com os exames de antidoping,
por isso se comprometeu, com toda comunidade
Turfística, a manter o Jockey Club de Sorocaba com o
mesmo rigor financeiro e com os exames das finais de
nossos Grande Prêmios, (que distribuem milhões de
reais todos os anos), sendo feitos nos Estados Unidos,
enquanto não temos laboratório IFHA no Brasil,
independente de qual seja a Diretoria do Jockey Club de
Sorocaba.
Tudo isso, com o objetivo de trazer Felicidade a
todos através do Esporte Limpo, livre das drogas, em
igualdade de condições e total credibilidade.

No último dia 24, conforme foi prometido por esta
DIRETORIA, corremos no JOCKEY CLUB DE SOROCABA o
I GRANDE PRÊMIO DO NORDESTE, com a participação
apenas de animais nascidos no NORDESTE do BRASIL.
Mesmo com apenas 2 animais enfrenados para este
GRANDE PRÊMIO, garantimos a bolsa prometida de R$
100.000,00, provando mais uma vez o compromisso e a
credibilidade de nosso Jockey Club de Sorocaba.
Um agradecimento especial aos senhores PAULO
OTÁVIO e GUY PEIXOTO, que entenderam a proposta
de nossa entidade em prestigiar os animais nascidos
no NORDESTE. Infelizmente, não foram todos que
entenderam, afinal, uma simples confirmação de
qualquer animal nascido no NORDESTE, lhe permite
participar de TODAS as corridas do GRAND PRIX, além
desta prova exclusiva aos nascidos por lá.
O cavalo Quarto de Milha de Corrida vem “bombando”
no Brasil e nos Estados Unidos. Acabamos de passar pela
semana mais importante do Turfe do Quarto de Milha
Mundial.
Aconteceu o LEILÃO DE RUIDOSO DOWNS no
Hipódromo do mesmo nome, onde se realizaram as
provas do ALL AMERICAN. Com seções divididas entre
sexta-feira, sábado e domingo, o leilão terminou com
média de US$ 49.585,00 – ou aproximadamente R$
200.000,00 – A VISTA. Esta foi a média dos mais de 400
potros (Yearlings - ano e meio), vendidos neste último
fim de semana. Isto mostra a força da raça.
No ALL AMERICAN DERBY, prova de US$
1.550.000,00, uma “história” que dá roteiro de filme. Esta
final é composta pelos 10 melhores tempos dentre os
119 animais de 3 anos, que disputaram as classificatórias.
Os outros 10 tempos seguintes, se classificam para o
Consolação, que vale US$ 100.000,00, chamado de FIRST
DOWN DASH STAKES.
Para o décimo colocado, houve empate no tempo de
21,516s. Fez-se o sorteio e RUSTYS MIRACLE, perdeu e foi
para a Consolação.
RUSTYS MIRACLE, passou pelo mesmo “problema de
sorteio” no ano passado, quando fez o décimo melhor
tempo nas classificatórias do ALL AMERICAN FUTURITY
(2 anos), empatada, e também por causa do sorteio
ficou fora da final. Imagine… ficar fora da final do ALL
AMERICAN FUTURITY (US$ 3.000.000), por sorteio e
este ano novamente no DERBY (US$ 1.550.000)! É para
qualquer um desistir e reclamar da sorte.
Durante a semana véspera da final, desqualificaram
um dos 10 finalistas, por aparecer com teste de antidoping
positivo. Consequentemente, RUSTYS MIRACLE, que

Um grande abraço,

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba
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GOLD JESS FISHERS MV
VENCE O GP NORDESTE
Grande prêmio exclusivo para animais nascidos no nordeste
premia criação pernambucana

O 1º páreo do sábado, 24/08, no Jockey Club de

Fishers Jet, Fishers Dash). Pela baliza 4, a fêmea

Sorocaba, foi o Grande Prêmio Nordeste (301m).

zaina Feldas Fantastic HRZ, de criação e propriedade

Apenas para animais de criação nordestina, a

do Rancho Horizonte, largou melhor, mas na metade

primeira edição do GP contou com uma bolsa de R$

da prova foi sendo ultrapassada pelo macho alazão

100 mil.

de criação e propriedade de PAULO OTÁVIO FREIRE

Entraram na disputa FELDAS FANTASTIC HRZ

MACEDO, que venceu com a marca de 16,912s.

(Fantastic Corona Jr x Hustled – Feature Mr Jess)

Gold Jess Fishers MV foi pilotado por E. Pereira e

e GOLD JESS FISHERS MV (Gold Medal Jess x Lady

treinado por L. Rosa.
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PROVENÇA JESS MRL
LEVA O GP TAÇA DE BRONZE
Após recorde nas classificatórias, alazã do Haras Portofino se consagra na final

O terceiro páreo da tarde de sábado, 24/08, foi a
grande final do GP Taça de Bronze, com bolsa de R$
30 mil.
Nos 4 páreos classificatórios realizados no
dia último dia 10, com 20 animais inscritos, 6 se
qualificaram para esta grande disputa: França Jess
MRL, Espirit Seis, Bello Hall JHD, Provença Jess MRL,
Espanha Fly MRL e Antracita HLA, com Provença Jess
MRL fazendo o novo recorde dos 201m: 16,623s.
Agora na final, Provença venceu com a marca
de 16,701s sob o comando de A. Santana e com
treinamento de J. Bezerra, protagonizando uma bela
disputa com Antracita HLA que ficou com a segunda
colocação, com 1/2 corpo de diferença.
Provença Jess MRL é uma filha de Gold Medal
Jess em Corona Fácil (Corona Cartel), de criação e de
propriedade do Haras Portofino.
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CLASSIFICATÓRIAS
DO III DERBY
Páreos definiram os 6 craques que irão se encontrar na final, dia 7 de setembro

E os 3 animais mais velozes, fora os vencedores:

Para a final, que acontece no dia 07 de setembro,

ZION VERDE – 21,797s / EYE SECRET – 21,810s /

classificaram-se os vencedores:
WAGON WHEEL KAS RLT – 21,763s

ZECRETO VERDE – 21,892s Atualização: EYE SECRET,

CORONA SHOOTOUT RLT – 21,893s

foi retirada por Forfait.
Acompanhe nas páginas a seguir:

MESTIÇA FLY HWS – 21,632s
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Na primeira disputa, 3 machos AAAT-102:
CALIFORNIA GREAT TD, ZION VERDE e WAGON WHEEL
KAS RLT. E o vencedor foi o alazão de propriedade
e criação de Ralph Lima Terra, WAGON WHELL KAS
RLT (Kas On Fly x White Money RLT, Nordick Only
VM), que após uma disputa acirrada cruzou o disco
final um pescoço a frente de ZION VERDE, segundo
colocado. Sob a sela de I G Melo e treinamento de M
Artemam, Wagon Wheel marcou 21,763s.
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Na segunda classificatória, com 3 animais, outra
vitória da criação de Ralph Lima Terra, agora com
CORONA SHOOTOUT RLT (Corona For Me x Wings
Over, Blazen Bryan) de propriedade do HARAS
WEISHEIMER. Num páreo bem equilibrado, Corona
Shootout se destacou nos metros finais para vencer
com a marca de 21,893s, 1/2 corpo a frente do
segundo colocado. O macho castanho de 4 anos
correu sob o comando de R Pereira e contou com
treinamento de V B Silva.
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No último páreo classificatório, com 4 animais
na disputa, venceu a fêmea alazã MESTIÇA FLY HWS
(Gold Medal Jess x Carol Fly, Signed To Fly). De criação
de Antonio Lirio Simon e propriedade do HARAS
MANTOVANI, ela venceu com autoridade, cravando
o melhor tempo das classificatórias: 21,632s. Com
mais de um corpo de diferença, Eye Secret veio
na segunda colocação, seguida de Zecreto Verde.
Mestiça foi guiada por L S Pereira e teve V Antunes
no preparo.
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PÁREO MARIANA JUBRAN
QUON FOR ME 3M do Haras Portofino vence páreo de inéditos

O único páreo especial da tarde contou com emoção

MENGHEL NETO e propriedade do HARAS PORTOFINO,

do início ao fim. Seis animais inéditos entraram na

com a marca de 12,061s. QUON FOR ME 3M foi guiado

disputa de 201 metros, no páreo que homenageou

por A Santana e contou com J Bezerra no preparo.

Mariana Jubran, criadora e proprietária, filha do saudoso

Na segunda colocação com apenas

Samir Jubran.

8 milésimos

de segundo de diferença, ficou VITORIA ROSES MRL

A disputa foi equibilibrada, sendo definida apenas no

(Granite Lake x Gather The Roses, Mr Eye Opener),

photochart. E o vitórioso foi QUON FOR ME 3M (Corona

de criação do HARAS PORTOFINO e propriedade de

For Me x Inca Gold, Gold Medal Jess) de criação de LUIZ

MARIANA JUBRAN.
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RESOLUÇÃO - 18/2019
Reunião da Comissão de Corridas em 26 de agosto de 2019.
1. Tendo em vista do resultado positivo para Clembuterol – (grupo I) do animal WAGON WHEEL KAS RLT, referente
a sua participação no 3º páreo da reunião 09/2019 - dia 13/07/2019, conforme laudo do Laboratório UC Davis – USA,
DIANTE DA RENUNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPROVA e com base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas, esta
Comissão de Corridas resolve:
a) Desclassificar de segundo para último lugar o animal WAGON WHEEL KAS RLT no 3º páreo, com perda de suas marcas
e premiações;
b) Reclassificar os animais do 3º páreo da reunião 09/2019, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Primeiro
colocado YANKEE VERDE (sem alteração), segundo colocado FORA DE ALCANCE HBR, terceiro colocado ONE FAMOUS LONDON
MV, quarto colocado MATE DASH, quinto colocado FALON GOLD, sexto colocado ZIDORF VERDE e último colocado WAGON
WHEEL KAS RLT, com a consequente redistribuição da premiação que lhe cabia;
2. SUSPENDER o treinador Marco Antonio Feitosa Artemam – M Artemam, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
(por ser reincidente), a contar do dia 26/08/2019 até o dia 20/08/2020, sendo permitido a ele apenas o trabalho administrativo
da cocheira;
3. Tendo em vista do resultado positivo para Clembuterol e Boldenona – (grupo I) do animal GARIMPEIRO CORONA,
referente a sua participação no 4º páreo da reunião 09/2019 - dia 13/07/2019, conforme laudo do Laboratório UC Davis
–USA, DIANTE DA RENUNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPROVA e com base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas, esta
Comissão de Corridas resolve:
a) Desclassificar de terceiro para último lugar o animal GARIMPEIRO CORONA no 4º páreo, com perda de suas marcas e
premiações;
b) Reclassificar os animais do 4º páreo da reunião 09/2019, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Primeiro
colocado TYRION KISSER (sem alteração), segundo colocado MS JESSIE (sem alteração), terceiro colocado TERREMOTO DA
SHALAKO, quarto colocado FULL TIME EAGLE, quinto colocado HABIBI SEIS AD, sexto colocado TELEGRAPH BAC e último
colocado GARIMPEIRO CORONA, com a consequente redistribuição da premiação que lhe cabia;
4. SUSPENDER o treinador Marcos Manolo Brum Tavares – M M Tavares, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
do dia 26/08/2019 até o dia 22/02/2020, sendo permitido a ele apenas o trabalho administrativo da cocheira;
5. SUSPENDER o cavalariço Yan Mombrini por uma reunião, por desobedecer a ordem do Starter durante o alojamento
do animal ZION VERDE no 4º páreo do dia 24/08/2019;
6. Homologar o novo recorde para a distância de 201 metros, obtido pelo animal PROVENCA JESS MRL no 4º páreo da
reunião do dia 10/08/2019;
7. Tendo em vista do resultado positivo para Boldenona – (grupo I) do animal CRAZZY TO FLY, referente a sua
participação no 4º páreo da reunião 10/2019 - dia 27/07/2019, conforme laudo do Laboratório U C Davis – USA, DIANTE
DA RENUNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPROVA e com base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas, esta Comissão de
Corridas resolve:
a) Desclassificar de primeiro para último lugar o animal CRAZZY TO FLY no 4º páreo, com perda de suas marcas e premiações;
b) Reclassificar os animais do 4º páreo da reunião 10/2019, passando a compor a seguinte ordem de chegada: Primeiro
colocado SHES GOLD, segundo colocado APPLE VISTA, terceiro colocado GOLD JESS FISHERS MV, quarto colocado CAPANEGRA
GOLD, quinto colocado RUN GRANITE, sexto colocado DIJON CHICK MRL e último colocado CRAZZY TO FLY, com a consequente
redistribuição da premiação que lhe cabia;
8. SUSPENDER o treinador Marcos Manolo Brum Tavares – M M Tavares, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
(reincidente), ampliando sua penalidade do dia 22/02/2020 até o dia 16/02/2021, sendo permitido a ele apenas o trabalho
administrativo da cocheira.
Sorocaba, 27 de agosto de 2019.
COMISSÃO DE CORRIDAS
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