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Viento del Sur tenta o bicampeonato no Clássico Cláudio Sperb 
 

 
Viento del Sur venceu o Cláudio Sperb em 2015 
 

Um dos destaques da programação organizada para o dia 11 de fevereiro pelo 
JCRGS (Cristal Racecourse) é o Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb na 
distância de 1.600 metros em pista de areia. Apenas quatro animais foram 
inscritos e o equilíbrio é a tônica da prova. Quick Heart, depois de autoritária 
vitória no Clássico Brigada Militar, fracassou no Clássico José Pinheiro Borba 
(Encerramento) e em prova de pesos especiais na condição de grande favorito. 
Vai a reabilitação, é o mais pesado no campo da prova e deverá ser o favorito 
dos apostadores. Viento del Sur, de propriedade do Stud Imortal Tricolor 
(Ricardo Felizzola e Flávio Obino Filho), que foi terceiro no Brigada Militar, 
reaparece bem movido e tentará o bi-campeonato na prova. No ano passado 
venceu o clássico superando Ponamariov e Best Magic (veja o páreo 



https://www.youtube.com/embed/9rQ9RZdmfws?autoplay=1&showinfo=0&contr
ols=1&output=embed&rel=0). Aparentemente, nesta oportunidade, não terá um 
trem de carreira favorável. Outro nome a ser respeitado é o de Khuraim que 
vem de fácil vitória em prova de pesos especiais, superando Blue Cellerix, 
Cloudbuster e Quick Heart. Vai mais pesado do que naquela oportunidade, 
mas poderá galopar na frente e não ser mais alcançado. O sempre esperado 
Cloudbuster completa o campo da prova. 
 
Viento del Sur tenta o bicampeonato no “Cláudio Sperb”, mas a vitória poderá 
ser a terceira seguida do Stud Casablanca & Cia que em 2014 venceu o 
clássico com o craque Tokay. Antes disso Tropical Mountain em 2007 e Conde 
Vic em 2011 também triunfaram na mesma prova estrelar. 
 
Oahu vence pesos especiais e alinhará para disputar o Clássico Olinto 
Streb 
 

 
Oahu vence a primeira no Cristal 

 

Na última reunião de janeiro organizada pelo JCRGS a alazã Oahu (Quick 
Road e Apple Gum, por Southern Halo, de propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com o Haras Louveira), ganhadora clássica em Cidade Jardim e que 
vinha de bom terceiro no Clássico Profissionais do Turfe, obteve a sua primeira 
vitória no Cristal em prova de pesos especiais. Seguiu o ritmo forte imposto por 
Get First até a metade da curva, entrou com boa vantagem na reta final e 
sustentou de longe a estocada final de Electra Baby. A ganhadora foi 
apresentada em excelentes condições por Hermínio Machado e recebeu a 
direção de M. B. Souza. O tempo para os 1.600 metros foi de 1m48s9/10. 
Assista o replay da prova https://youtu.be/Nc5KBC_HYBk 

 

Nesta semana a alazã volta a pista para disputar o Clássico Presidente Olinto 
Borba Streb na distância de 1.600 metros. A multiclássica Beach Dance que 

https://www.youtube.com/embed/9rQ9RZdmfws?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/9rQ9RZdmfws?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://youtu.be/Nc5KBC_HYBk


vem de vencer o Clássico Profissionais do Turfe é a grande favorita. Oahu, 
First Night e Kitiesh são as suas principais adversárias. Completam o campo da 
prova Winnipeg Thunder, Flight At Night, Olympic Daytona (ainda não reeditou 
no Cristal as suas atuações na Gávea), Lampe D’Aladin e a potranca Sombra 
Negra que reapareceu com vitória autoritária.. 
 
Kastafiore encanta em prova de pesos especiais 
 
A quatro anos Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
participou de prova de pesos especiais em 1.200 metros no final de janeiro na 
condição de um dos azares do páreo. A prova tinha todos os contornos de um 
clássico, contando com First Night e Halle primeira e segunda colocadas no 
Clássico Abertura da Temporada Clássica, a ganhadora clássica Bathilde e a 
líder de geração Linda Ude. Kastafiore largou pelo externo da pista e na curva 
já se colocou ao lado da veloz Linda Ude com a favorita Halle próxima em 
terceiro. Na entrada da reta foi apenas alertada por William Silva e largou dali, 
não tomando conhecimento das suas adversárias. A diferença no disco para 
Halle foi de 4 corpos com First Night e Bathilde no complemento da quadrifeta. 
O tempo foi de 1m17s6/10. Kastafiore será preparada para as provas clássicas 
do naipe feminino onde deverá atuar em parelha com Namable. Foi a quarta 
vitória de Kastafiore no Cristal. Veja como foi a vitória https://youtu.be/jD-mViJ48t0 

 

Com as vitórias de Oahu e Kastafiore o Stud Casablanca & Cia. chega a 15ª 
vitória na temporada o que lhe daria a liderança isolada na estatística de 
proprietários. Como alguns animais correm no nome de parcerias ou de outros 
studs, o Stud Casablanca é apenas o terceiro com nove vitórias. O Haras 
Capela de Santana, com 11 vitórias, é o terceiro na estatística de criadores 
superado apenas pelos gigantes Santa Maria de Araras e Ponta Porã. 
 
Recordista Namable reaparece entre as velocistas 
 

 
Namable reaparece na distância em que é recordista 

 

https://youtu.be/jD-mViJ48t0


Além dos dois clássicos organizados pelo JCRGS para a próxima quinta feira 
chama a atenção, pelo nível técnico, prova de pesos especiais para éguas em 
1.100 metros. A recordista da distância Namable, de propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com Caio Vitória, reaparece depois de ter sofrido 
distensão muscular que custou sua derrota no Clássico Assembléia Legislativa. 
Mesmo não estando no último furo e carregando 58kg é o nome a ser batido. 
Sua principal adversária e Halle que vem de secundar Kastafiore em prova de 
pesos especiais. E. Álvares será o jóquei de Namable. 
  
Stud Casablanca oferece animais para venda 
 
Interessados poderão contatar respondendo o email de encaminhamento deste 
informativo 
 

Imposible – Filha de Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King. Égua de 
seis anos semiclássica com colocação em provas black type, inclusive grupo 
(3ª GP Taça de Cristal/LR e 4ª GP Copa ABCPCC Regional/G3). Tem três 
vitórias no Cristal e duas na Gávea (areia e grama). Está alojada com B. 
Piovezan na Gávea e sua última vitória foi no dia 21 de novembro passado 
(https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&contr
ols=1&output=embed&rel=0. Depois da vitória perdeu prova por cabeça 
(https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&cont
rols=1&output=embed&rel=0). Índice técnico “3” na Gávea. Égua 
completamente sã que poderá desenvolver campanha no Rio ou em 
hipódromos do interior antes de ser aproveitada na criação. Preço: R$ 3.500,00 
(quase a metade do que o prêmio de vitória).  
 
King Vi – Quatro anos filho de Public Purse e So Fever, por Exile King (480kg), 
irmão materno do craque Caio de Naranjos. Tem colocações no Cristal (vem de 
dois quartos lugares correndo como favorito), mas tudo indica que somente 
melhorará seu padrão de corrida na grama e em distâncias maiores. Foi 
inscrito duas vezes na milha e a prova não formou. Será inscrito em 1.200 
metros para as corridas do dia 18. É oferecido por R$ 4.000,00, aceitando-se 
parceria para correr na Gávea. Criador fica com 30% dos prêmios líquidos e 
70% em caso de venda futura (somente poderá ser concretizada após seis 
meses). 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 419 
Vitórias Clássicas – 107 (25,54%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 104 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/99rBuGfev_Q?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0
https://www.youtube.com/embed/AJE9slu9QA0?autoplay=1&showinfo=0&controls=1&output=embed&rel=0


Vitórias – 428 
Vitórias Clássicas - 41 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração/2008 no Cristal 
(2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 
geração 2008 (2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 
 
 
 

 

 


