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Tokay derruba recorde histórico no Clássico Garve 
 

 
Tokay quebra mais um recorde em exibição de gala 

 

Tokay entrou na raia do Cristal na última quinta-feira como grande favorito 
(pule de 0,8) e ninguém acreditava na sua derrota. O que se comentava era se 
o filho de Wild Event, recordista dos 1.500 metros, poderia ou não quebrar a 
marca de Bard Peter estabelecida há quatorze anos para os 1.400 metros. O 
tempo registrado em 1999 (1m23s3/10) sempre foi tido como insuperável, pois 
ninguém lembrava de outro cavalo que tivesse baixado dos 1m24s para a 
distância. Dada a largada para o Clássico Garve, Tokay assumiu a vanguarda 
e na altura dos 700 metros já tinha cerca de quinze corpos de vantagem sobre 
seus adversários. O ritmo foi mantido até o disco por M. B. Costa com o 
castanho cruzando com cerca de 20 corpos de vantagem sobre Caapuã e na 
inacreditável marca de 1m22s7/10, ou seja, mais de meio segundo abaixo da 
marca histórica. O cavalo só faz melhorar nas mãos de Hermínio Machado e 
certamente teria corrido com chances o Piñeyrua caso seus interessados 
tivessem decidido pela viagem até Maroñas. Tokay chega a sua sétima vitória, 



sendo três na esfera clássica (um listed), e possui agora dois recordes. O 
defensor do Stud Casablanca e de Caio Zogbi Vitória deverá reaparecer em 
fevereiro por ocasião da disputa do Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb 
(1.600 metros) 
 
Com a marca estabelecida por Tokay, o Stud Casablanca & Cia passam a 
deter todos os atuais recordes entre 1.400 e 2.100 metros na pista de areia do 
Hipódromo do Cristal: 1.400 e 1.500 com Tokay, 1.609 com Conde Vic, 1.820 
de Exalting e 2.100 de Poetisch. Na grama são dois os atuais recordes. O 
nacional nos 1.200 metros de Gain’n Bright e o dos 1.700 de Faust. 
 
Grecco Sim reaparece com chances no Clássico Natal 
 

 
De volta ao Cristal, Grecco Sim tenta nova vitória clássica 

 
Um dos destaques da reunião programada pelo Jockey Club do Rio Grande do 
Sul para a próxima quinta-feira é o Clássico Natal, na distância de 1.200 metros 
em pista de areia. O veterano PT Valentine, que vem de vencer o Clássico 
Hiper Gênio, aparece como força, tendo como principais adversários Ziggurat 
(também venceu clássico em sua última apresentação) e Grecco Sim, que 
reaparece após obter três vitórias na Gávea. Também participam da prova com 
chances de vitória Heart Surgeon e o potro Crox’s. Grecco Sim (Christine’s 
Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória) tem 
muita categoria, foi líder de sua geração no Cristal, e mesmo em distância 
diversa da que competia em Porto Alegre, tem que ser visto com respeito. M. 
B. Costa será o seu jóquei. 
 
O Stud Casablanca & Cia já venceram o Clássico Natal em duas 
oportunidades, com Starburst (2004) e Poetisch (2006). 
 
Nas provas comuns, Imposible no Cristal e Hi-Five na Gávea 
 



Nas provas comuns disputadas na semana passada, o único inscrito era Hecho 
A La Mano que recebeu atabalhoada direção de Dalto Duarte. O jóquei optou 
por correr o cavalo de antolhos, caiu de sua montaria antes da largada e nos 
trezentos, quando Hecho A La Mano dominava o páreo, perdeu o chicote. Não 
foi uma jornada feliz deste que é um dos melhores pilotos do país. 
  
Nesta semana Imposible corre na quinta-feira no Cristal, quando se espera que 
volte a produzir o que sabe e pode; e Hi-Five, que vem de vitória na Gávea, 
enfrenta a turma de cinco anos até três vitórias. 
  
Contagem Regressiva 
 

Casablanca & Cia a 2 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 3 vitórias da de nº 400 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua 
geração, ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de 
Grupo 1 no Uruguai – R$ 4.000,00 
 
Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – 2006 – 3 
vitórias entre Cristal e Gávea, colocada em listed race, irmã materna de Huellas 
de Arena, líder de sua geração em pista de grama no Cristal e com colocações 
em prova de grupo na Gávea, inclusive 2º a meio corpo de Old Tune no GP 
Henrique Posolo (1ª Prova da Tríplice Coroa da Gávea). Seu primeiro produto 
é da geração de 2012 e está prenhe de Poetisch – R$ 4.000,00 
 
Treinamento 
 
Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King) – 2008 – 3 vitórias no Cristal e 
2 na Gávea, inclusive em sua última apresentação. Inscrito para correr no 
sábado. Alojado com Leo Cury – R$ 6.000,00.  
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Venceu na turma de 5 anos e uma 
vitória e tem direito a outra vitória na mesma turma (cavalo atrasado). Em suas 
três últimas exibições foi terceiro em duas e quarto na última. Alojado com Leo 
Cury – R$ 8.000,00.  
 
 



Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 368 
Vitórias Clássicas – 98 (26,63%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 95 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
12 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 397 
Vitórias Clássicas - 37 

 
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 

 
 
 
 


