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Plínio Kiehl comemora vitória no primeiro grande prêmio do ano

Era um dia atípico. Devido às medidas 
contra a propagação do coronavírus, as 
corridas da segunda reunião de 2020 no 
Jockey Club de Sorocaba aconteceram de 
portões fechados. Porém, mesmo de casa, 
acompanhando a transmissão ao vivo pela 
internet, os turfistas  e os aficcionados 
pelas corridas do Quarto de Milha puderam 
vibrar com a vitória absoluta de ONLY FOR 
ME PK de criação e propriedade de PLÍNIO 
DE REZENDE KIEHL.

ONLY FOR ME PK é um macho castanho 
de 2 anos, filho de CORONA FOR ME em 
NORDIKA ONLY PK ( NORDICK ONLY VM).

Logo na abertura do partidor, ele 
colocou-se a frente e dominou a corrida 
de ponta a ponta, vencendo com 3 corpos 
de diferença da segunda colocada, QUAD 
LOCK (No Secrets Here x Korona Jess BR, 
Fantastic Corona Jr), que havia feito o 
melhor tempo nas classificatórias.

Na terceira colocação veio GRANITE 
TRIGER MRL, seguido de DARLIN LAKE PK.

ONLY FOR ME PK cruzou o disco com a 
marca de 16,480s, alcançando índice de 
velocidade 93. Foi guiado por C MEDINA 
e contou com treinamento de L MANOEL, 
segundo gerente substituindo o treinador 
M M TAVARES, suspenso.

ONLY FOR ME PK
CONQUISTA O TORNEIO INÍCIO
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Only For Me PK venceu absoluto com 3 corpos de diferença
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A segunda final da 
tarde de sábado, não 
podia ser melhor para 
o Haras Vista Verde e o 
Stud dos Amigos.

Na grande final do 
South America Racing 
Challenge, com bolsa 
de R$ 250.000,00,  
além da vitória com 
absoluta autoridade 
de YANKEE VERDE, 
proprietários e criadores 
ainda conseguiram uma 
dobradinha, com ZION VERDE na 
segunda colocação.

Vindo por fora, pela baliza 8, 
YANKEE VERDE, macho castanho 
de 5 anos, AAAT-106, filho do 
garanhão No Secrets Here em 
Bits Of Bliss (Streakin La Jolla),  
cruzou o disco com 2 corpos a 
frente de ZION VERDE (Get Down 
Perry x Hawk Had It, Hawkish) 
cravando 21,475s.

Com a vitória, o Stud dos 
Amigos conquistou o prêmio 
R$ 120.000,00 e uma vaga para 
correr a final americana do 
Challenge com US$ 350.000,00 
em prêmios. Yankee contou com 
treinamento de A J Macedo e 
venceu sob a sela de D Macedo.

Craque do Haras Vista Verde vence mais uma e
tem vaga garantida para correr na final americana

YANKEE VERDE:
O GRANDE
CAMPEÃO DO
CHALLENGE 2020
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“A vitória não vem fácil. 

É fruto de trabalho, 

dedicação e um time 

de gente séria e 

comprometida. Ainda mais 

com dobradinha de filhos 

de garanhões alojados 

no Vista Verde. Emoção 

indescritível!”

Mauro Zaborowsky,
titular do Haras Vista Verde
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 Os vencedores de cada uma das quatro classificatórias estão na final 
de 275 metros do Grande Prêmio Super Speed

CLASSIFICATÓRIAS DO
GP SUPER SPRINT

Com 16 animais inscritos, foram realizadas 
no sábado, 21 de março, 4 classificatórias do GP 
Super Sprint,  para animais de 2 anos e bolsa 
de R$ 200.000,00, e único GP de 275m no Jockey 
Club de Sorocaba.

Os quatro vencedores estão habilitados para 
a final que, por conta das medidas contra a 
propagação do coronavírus, ainda não tem data 
definida para acontecer.

O destaque destas classificatórias ficou 
por conta da parceria do treinador L LEVIR e o 
jóquei E B MELO, que venceram 3 dos 4 páreos 
classificatórios, sendo os 3 melhores tempos.

Bruno de Godoy Ribeiro, Haras Sampaio, 
Haras Santa Maria e Luiz Meneghel Neto são 
os proprietários que estarão torcendo por seus 
animais na final. Confira abaixo os vencedores e 
seus respectivos tempos:

GUAPA NEGRA - 15,328s
SHES A MIRACLE - 15,440s
SPEEDY FOR ME STM - 15,475s
RELIKIA BOUDRO 3M - 15,506s

A seguir, acompanhe como foi cada uma das 
vitórias.
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Na primeira classificatória do GP Super 
Sprint, vitória de SHES A MIRACLE (Granite 
Lake x Corona’s Miracle, Dean Miracle) 
numa linda carreira. 

Após a largada, ela veio disputando 
metro a metro com GOOD ROSES MRL 
(Good Reason SA x Gather The Roses, Mr 
Eye Opener) para assumir a ponta. Por 
fora, na baliza 6, INSTINTA SEIS AD (Tres 
Seis x Charlote Stone AD, SC Chiseled In 
Stone) veio no seu encalço chegando com 
uma cabeça de diferença.

SHES A MIRACLE é uma fêmea zaina, 
inédita, de criação de ERICO BRAGA e 
propriedade do HARAS SAMPAIO e cravou 
15,440s, a segunda melhor marca das 
classificatórias. Foi guiada por E B Melo e 
treinada por L LEVIR.

Shes A Miracle do Haras Sampaio venceu a primeira classificatória
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A segunda vaga foi conquistada 
por SPEEDY FOR ME STM (Corona For 
Me x Adios Mr Jess, Mr Jess Perry) 
de criação e propriedade do HARAS 
SANTA MARIA.

A disputa foi acirrada. Pela baliza 
4, outra Corona For Me, WAY FOR 
ME (Corona For Me x Etoile Runaway, 
Ocean Runaway) largou bem e 
assumiu a ponta, mas nos metros 
finais foi ultrapassada por SPEEDY 
FOR ME STM.

O macho zaino inédito cruzou o 
disco final com 15,475s, com meio de 
corpo de vantagem. Foi guiado por E 
B Melo e treinado por L LEVIR.

Vitória de Speedy For Me na segunda classificatória



16



17

No terceiro páreo classificatório, a 
vaga para a final foi conquistada pela 
fêmea RELIKIA BOUDRO 3M (Chicks 
Boudro x Unica Vista, Royal Quick 
Dash). 

O páreo foi equilibrado, mas 
na segunda metade da prova, a 
tordilha de criação e propriedade de 
LUIZ MENEGHEL NETO, foi abrindo 
vantagem para vencer com a marca 
de 15,506m, com um corpo e meio a 
frente de ESPANHA GOLD (Corona For 
Me x Italia Gold, Gold Medal Jess). 

J CRUZ foi o jóquei e S R SOUZA, o 
treinador.

Relikia Boudro 3M vencendo a sua classificatória do GP Super Sprint
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Na quarta e última classificatória, veio 
o melhor tempo: GUAPA NEGRA (Granite 
Lake x Swingin Jessie, Mr Jess Perry) 
conquistou a última vaga para a grande 
final do GP Super Sprint vencendo com 
autoridade.

Assumindo a dianteira logo na 
largada, a fêmea zaina de criação de 
ERICO BRAGA e propriedade de BRUNO 
DE GODOY RIBEIRO, venceu com a 
marca de 15,328s.

Na baliza 5, SENSUAL GOLD (Gold 
Medal Jess x Make A Chick, CHicks 
Beduino) ainda tentou encostar mas já 
era tarde.

 GUAPA NEGRA venceu sob a sela de 
E B MELO e treinamento de L LEVIR.

Guapa Negra, de Bruno Godoy Ribeiro, venceu com o melhor tempo das classificatórias
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Ana Dantas Ranch e Haras Santa Maria vencem o primeiro páreo da tarde

Antes das classificatórias do GP Super Sprint, 
abrindo a programação da reunião 02/2020, 
aconteceu o páreo Haras Brasil, de 275m para 
animais de 2 anos inéditos.

A vitória foi de CORONITA EXTRA (Granite 
Lake x Coronita Cartel, Corona Cartel) de criação 
de ERICO BRAGA e propriedade do ANA DANTAS 
RANCH/HARAS SANTA MARIA.

Após largar bem, a fêmea treinada por L 
LEVIR e guiada por A R LIMA assumiu a ponta 
para vencer com a marca de 15,485s, sendo 
perseguida por EMBOSCADA CORONA HF 
(Corona For Me x Miss Talk Show, Mr Eye Opener) 
e AGUSTIN JQM (Dashin Dreams x Zoots Toots, 
This Snow Is Royal) que ficaram com a segunda 
e terceira colocações, respectivamente, a meio 
corpo atrás da vencedora.

PÁREO HARAS BRASIL
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Novas datas serão divulgadas assim que possível

CORONAVÍRUS ADIA TODOS 
OS EVENTOS DA TEMPORADA

Devido a situação em que o mundo vive 
neste momento, o Jockey Club de Sorocaba 
também adotou medidas contra a proliferação do 
coronavírus.

Atendendo às recomendações do Governo do 
Estado de São Paulo, com o intuito de minimizar a 
aglomeração de pessoas em virtude da pandemia 
da COVID-19, a reunião do sábado, 21 de março, 
foi realizada de portões fechados, com o mínimo 
possível de profissionais, mantendo a transmissão 

ao vivo via internet. Foram canceladas a realização 
do enfrene e a apresentação dos animais (que 
foi filmada e disponibilizada na internet). Os 
sorteios dos páreos e das balizas também foram 
transmitidos ao vivo pelo Facebook.

As corridas estarão suspensas pelos próximos 
30 dias, podendo esse período ser prorrogado a 
qualquer momento, uma vez observadas novas 
determinações legais. O JCS irá informando a todos 
assim que as decisões forem sendo tomadas.


