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Karkaroff vence o Clássico Prefeito Municipal 

Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 

 
Karkaroff garantiu a 10ª vitória clássica do Casablanca na temporada 
 



Destaque da programação do Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Clássico 
Prefeito Municipal marcou nova vitória estrelar do Stud Casablanca. Dada a 
largada o veloz Enyemah fez questão da ponta, passando pela primeira vez no 
disco de chegada com três corpos sobre Khuraim que não teve uma boa 
partida. Karkaroff revezava-se na terceira colocação com Blessed of God. Um 
pouco antes do final da curva Khuraim desistiu da perseguição e Karkaroff em 
rápidos galões passou para segundo e nos últimos duzentos passou sem luta 
por Enyemah que ainda teve forças para resistir aos ataques de Cloudbuster e 
Blessed of God. Três corpos foi a vantagem de Karkaroff no disco. O tempo 
para os 1.600 metros pela raia interna de areia foi de 1m45s1/10. M. B. Souza 
e Hermínio Machado que segue liderando a estatística de treinadores foram os 
responsáveis pela direção e preparo do ganhador clássico. Confira a vitória de 
Karkaroff no replay https://youtu.be/7M-RxCqRPM0. 
 
Karkaroff é um filho de Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Nhaçanã é uma 
égua 100% clássica. Seus três filhos corridos: Honfleur (Ibero), Iabud (Dubai 
Dust) e Karkaroff são ganhadores clássicos. Foi a quinta vitória de Karkaroff no 
Cristal e a primeira na esfera clássica. Dentre suas colocações clássicas 
destaque para o 3º no GP Derby Riograndense (L). 
 
Esta foi a décima vitória clássica do Stud Casablanca na atual temporada. O 
Stud Casablanca & Cia chega a vitória 24, duas a mais que o líder Hélio da 
Frota.  Entre os criadores o Haras Capela de Santana é o terceiro ao lado do 
Haras JG com 16 vitórias. Foi a terceiro triunfo do Stud Casablanca & Cia no 
Clássico Prefeito Municipal. Em 1999 a vitória foi de Guerreiro King e em 2003 
de Starbust. 
 
Oahu é o destaque do “Comparação” de éguas 

Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 

https://youtu.be/7M-RxCqRPM0


 
Oahu, vencedora do GP Diana, volta a pista na próxima quinta feira 
 
A atração da corrida desta semana no Hipódromo do Cristal é o Clássico 
Duque de Caxias, o Comparação de Éguas, em 2.000 metros pela pista 
externa de areia. A melhor fêmea em atuação no estado, Oahu (Quick Road, 
de propriedade do Stud Casablanca em parceria com o Haras Louveira) que 
também é a detentora do record da distância, entra em pista como favorita. 
Amada Alada, segunda no GP Diana para Oahu, é sua principal adversária.  
Xamba Danz que levou uma corrida e Get Runner são as forças intermediárias. 
Lampe D’Aladin, Primeira Paixão, Ma Dai e Raio de Sol completam o campo da 
prova clássica. 
 
O Stud Casablanca & Cia já venceu o Clássico Duque de Caxias em seis 
oportunidades quando era uma prova de velocidade para machos. Os triunfos 
foram de Vício Sagrado (1999), Gain’n Bright (2000 e 2001), Cacique Crocket 
(2002), New Wave (2004) e Starburst (2006). 
 
Kastafiore corre prova de pesos especiais 

Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 



 
Kastafiore busca mais uma vitória em prova de pesos especiais 
 
Outra prova de bom nível técnico na próxima quinta feira é a oitava, um pesos 
especiais em 1.200 metros para éguas, com sabor de clássico. Nayong, Exotic 
Beauty e Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) são os 
principais nomes da prova. Jazz Fantasy que atravessa excelente fase, mesmo 
sobrecarregada com 61 kg, pode vencer mais uma. Halle, Vivian Leigh e 
Jotape completam o campo da prova.  
 
Nuraghi a nova atração de Nhaçanã 
 



 
Nuraghi é o último produto de Nhaçanã 
 
Na semana em que Karkaroff fez mais uma vez brilhar a estrela clássica da 
reprodutora Nhaçanã, o Haras Capela de Santana apresenta o produto da 
geração 2014 da filha de Clackson. Nuraghi, nascido no dia 3 de outubro, é um 
filho de Public Purse. 
 
Promoção vale um blusão do Casablanca 
 
Como a pergunta da promoção não foi bem entendida pelos nossos leitores, 
será alterada. Vale agora quantas vitórias clássicas e quantas vitórias comuns 
o Stud Casabalnca & Cia terá até o final de julho. Faça a sua indicação no 
máximo até as 13 horas desta quinta feira. 
 
Eremildo, o bajulador 
 



Será que Eremildo é mesmo idiota? Alterou a programação clássica do JCRGS 
homologada pela ABCPCC com um canetaço, rasgou o Código de Corridas e 
passou por cima do Presidente e do Conselho Técnico da entidade. Idiota será 
o Eremildo ou serão aqueles que ele atropelou??? Talvez não seja idiota, mas 
bajulador ele é. Na última quinta feira tivemos a desclassificação do cavalo Vip 
Foresty em favor de Experient. Eremildo participou da decisão, mas para não 
ficar de mal com a turma do Vip Forestry fez uma ligação dizendo que não 
votou e que não concordava com a decisão dos seus colegas. Que traíra 
gorda... 
  
Serviços de Tokay são oferecidos para a estação de monta de 2016 
 
TOKAY macho castanho, 2009, Wild Event e Pupille, por Roi Normand 

Tri-Recordista dos 1.400 aos 2.100 metros 
9 vitórias sendo 5 clássicas 
Invicto em suas 5 atuações no Cristal  
Invicto em suas 4 primeiras apresentações na Gávea 
Ganhador clássico na areia e na grama dos 1.400 aos 2.100 metros 
Cavalo do ano no Cristal 2013/2014 
 

 

Turf Record 

Idade Atuações 1º 2º 3º 4º 5º 
3yo 09 (06) 04 (01) 01 (01) 01 (01) - 01 (01) 
4yo 08 (07) 05 (04) - - - 01 (01) 
Total 17 (13) 09 (05) 01 (01) 01 (01) - 02 (02) 
 
3yo 
 
1º - 3 anos s/vitória – 1.400m areia - Gávea – vencida por 12 ¼ corpos 
1º - 3 anos até 1 vitória – 1.500m areia – Gávea – vencida por 19 ¾ corpos 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.400m areia – Gávea – vencida por 5 ¼ corpos 
1º - Prova Especial Gustavo P. Azevedo – 1.400m grama - Gávea – vencida por 1 ½ corpos 
2º - Clássico Eurico Solanes (L) – 1.400m grama – Gávea 



3º - Prova Especial Felício – 1.500m areia – Gávea  
 
4yo 
 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.500m areia – Cristal – 1m30s (record) – vencida por 9 ¾ corpos 
1º - GP Presidente da República (L) – 1.609m areia – Cristal – 1m37s6/10 – vencida por ¾ 
corpo 
1º - Clássico Garve – 1.400m areia – Cristal – 1m22s7/10 (record) – vencida por 16 ¾ corpos 
1º - Clássico Cláudio Luiz Sperb – 1.609m areia – Cristal – vencida por 12 corpos 
1º - Clássico Estensoro – 2.100m areia – Cristal – 2m10s4/10 (record) – vencida por 15 corpos 
 
Suas vitórias foram obtidas por 93 corpos acumulados, o que representa uma média de 
10 ¼ corpos por vitória 
 
Linha Paterna 
 
Sei pai Wild Event venceu 10 provas nos Estados Unidos com US$ 937.274 em prêmios, 
incluindo o Early Times Turf Classic S. (G1), W.L.McKnight H. (G2), Arlington H. (G3), 
Keeneland Breeder’s Cup Mile S. (G3), River City H. (G3) e o Fourstardave H. (G3), 2º 
Gulfstream Park Breeder’s Cup H. (G1). Na reprodução é tricampeão do Troféu Mossoró de 
melhor garanhão do país, sendo pai de 20 ganhadores de G1: Fluke (USA), Double Trouble 
(USA), Eu Também (Argentina), Fiesta Napkin (Porto Rico), Brujo de Olleros (Uruguai), Sing-A-
Song (Uruguai) e no Brasil de Poker Face, Smile Jenny, Sorrentino, Que Fuerza, Talenta, 
Tonemaí, Olympic Message, Hunka Hunka, Old Tune, Cruiseliner, Double Care, Diesmal, 
Daniel Boone e Daffy Girl. 

Seus filhos estão entrando agora na reprodução e os primeiros resultados são 
excelentes. Capitano Corelli com produção muito reduzida, é pai de dois champions na sua 
primeira geração uruguaia (Santa Guapa e Mi Sentinela). Fluke já tem filho ganhador clássico 
na Gávea em sua única geração (No No Caroline). Poker Face, Tonemaí, Brujo de Olleros 
(Uruguai), Sanduka e agora Tokay são as próximas atrações. 

Linha Materna 

Tokay descende de uma das principais linhas maternas do Haras Santa Maria de Araras. Sua 
3ª mãe é a super craque Rasharkin (Vacilante II) campeã 3 anos brasileira ao vencer no 
mesmo ano os GP’s Diana (G1) de Cidade Jardim e Gávea. Rasharkin é irmã inteira de 
Ardashir também ganhadora do GP Diana (G1). A 2ª mãe de Tokay é Eternitá (Ghadeer), a 
melhor filha de Rasharkin, e que venceu o Henrique Possolo (G1), foi 2ª no GP Zélia P. de 
Castro (G1) e 3ª no GP Diana (G1). Eternitá produziu, além de Pupille (mãe de Tokay), os 
groupe winners Millénaire, Top Note, Vallin e o ganhador clássico no Brasil e Argentina Kip 
Keyno. 

Alojado no Haras Capela de Santana em Sentinela do Sul (100 km de Porto 
Alegre em direção a Pelotas e Bagé) 

Sua primeira geração, composta de oito produtos, é excelente. Para 2016 são 
12 as éguas prenhes. A expectativa para a atual temporada é de que cubra 
aproximadamente 20 matrizes. 

Interessados na utilização do garanhão na temporada 2016 poderão contatar 
pelo email tokay@obinoadvogados.com.br 

Placar Casablanca & Cia 

mailto:tokay@obinoadvogados.com.br


 
Vitórias - 428 

Vitórias Clássicas – 115 (26,87%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 112 

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

2002 e 2006) 
 

18 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 433 
Vitórias Clássicas - 44 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


