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Viento del Sur disputa o Clássico Estensoro 
 

 
Viento del Sur tenta repetir vitória obtida no Clássico Presidente Cláudio Luiz Sperb 
 
Os melhores fundistas do Cristal entram na raia na próxima quinta feira para a 
disputa do Clássico Estensoro, em 1.900 metros. Save The Tiger, que teve sua 
inscrição na prova recebida pela Comissão de Corridas mesmo sem que sua 
importação do Uruguai estivesse registrada no Stud Book Brasileiro, é o 
destaque da competição. Vice campeão dos GPs Bento Gonçalves e Protetora 



do Turfe, o argentino fracassou no GP Ramirez em Maroñas, quando defendeu 
os interesses do Stud Duplo Ouro. Aqui no Cristal a Cocheira 51 não acredita 
em derrota. Viento del Sur (Northern Afleet), de propriedade do Stud Imortal 
Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola), que em tese correria em 
parelha com o favorito (no informativo com as montarias divulgado na sexta 
feira os cavalos não aparecem em parelha, mas como tudo pode acontecer nas 
ações administrativas da CC do JCRGS pode ser que o quadro se altere 
quando da divulgação do programa oficial), aparece como um dos principais 
adversários do favorito, levando-se em consideração a vitória maiúscula que 
obteve no Clássico Cláudio Sperb. Será mais uma vez dirigido por M. B. Costa. 
No mesmo nível de Viento del Sur estão os multi-clássicos Ponamariov e Best 
Magic. Timbú do Recife e Mistaken Id podem surpreender. Black Storm, Papão, 
Paco-Larus, General e Northland completam o campo da prova clássica. 
 
O Stud Casablanca & Cia busca o bi-campeonato da prova com Viento del Sur. 
Em 2014 a vitória foi de Tokay que na oportunidade marcou o record dos 2.100 
metros na antiga pista de areia do Cristal. 
 
 
Namable estreia no Cristal em prova de pesos especiais 
 

 
Clássica na Gávea, Namable faz a sua estreia no Cristal 



 
Outra atração da reunião turfística do Cristal é o páreo inaugural que será 
disputado na distância de 1.000 metros. É uma prova de pesos especiais para 
éguas com sabor de clássico. A melhor velocista do meio, Beduina Sarge, com 
cinco vitórias (duas clássicas) em suas seis últimas atuações, mesmo 
carregada no peso (61) é o nome a ser batido. Também com sobrecarga (59) 
outro nome de respeito é Neguinha do Fubá que obteve duas vitórias (uma 
clássica) em três atuações no Cristal. Aliviada no peso Namable faz a sua 
estreia no Cristal defendendo os interesses do Stud Casablanca e Caio Zogbi 
Vitória. A filha de Tiger Heart tem cinco vitórias na Gávea, inclusive a Prova 
Especial João e Jorge Jabour, quando pertencia ao Stud Globo. Está bem 
preparada e é levada com muitas esperanças por seus interessados. Será 
conduzida por A. F. Matos. Esfinge Prateada, Economie, Uva do Ximbó e 
Alexandrine completam o campo da prova. 
 
Kung Fu Lô e Kruciatos nas provas comuns 
 
Kung Fu Lô (Christine’s Outlaw e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio Z. Vitória), 
ganhador clássico no Cristal, reaparece na Gávea no sábado com boas 
chances de vitória. Outro potro da geração “K” que corre com chances é 
Kruciatos (Vettori e Tropical Mountain, por Yagli). Sua estreia não valeu 
(corcoveou na largada e o jóquei desistiu da prova) e mesmo em distância 
curta e baliza adversa pode chegar disputando a vitória em prova que será 
realizada no Cristal. 
 
Na semana passada registramos apenas as colocações de Inamorata Mia 
(mais uma vez segunda colocada na Gávea), Luna Lovegood e Jojó Mazembe. 
 
Reclamação do Stud Casablanca não foi apreciada pela CC do JCRGS 
 
Até a presente data a reclamação feita pelo Stud Casablanca quanto a 
exclusão equivocada do cavalo Karkaroff do Clássico Breno Caldas não foi 
apreciada pela Comissão de Corridas do JCRGS, mas o forfait do cavalo foi 
declarado no dia da prova pela Comissão. Caso típico de “perda de uma 
chance” que na jurisprudência das cortes nacionais se resolve com 
indenização. Não será o caso. Bastaria um pedido formal de desculpas pelo 
equívoco e o assunto seria encerrado. 
 
Gize-se que o regulamento do JCRGS prevê expressamente que a seleção 
dos participantes em prova clássica seja feito pelo critério técnico e não de 
enturmação, critério este que prevalece apenas nas provas comuns e 
especiais.  
 

1. O critério de classificação será utilizado para as provas clássicas. Nas provas 
comuns e especiais será utilizado supletivamente para cavalos de mesma 



enturmação. Nas provas comuns e especiais os cavalos de enturmação superior 
terão preferência em relação aos de enturmação inferior. 

 
Veja regulamento na íntegra no site do JCRGS no link 
 
http://www.jockeyrs.com.br/comissao-de-corridas/regulamentos/doc_download/1422-.html 

  
A insegurança gerada pelo equivoco da Comissão de Corridas e o silêncio a 
respeito do assunto afastou os interessados na compra do cavalo Cheval de 
Fer em leilão realizado na semana passada para correr as duas últimas etapas 
da coroa gaúcha. Cavalo que participou com sucesso das provas da tríplice 
coroa paulista com colocações em provas de Grupo, seria preterido nos 
clássicos gaúchos caso prevalecesse o entendimento equivocado da Comissão 
de Corridas (Cheval de Fer é ganhador de apenas uma corrida). Outro que 
ficaria de fora das etapas gaúchas seria o super craque Caballo de Hierro, 
ganhador de apenas uma prova na Gávea, mas que tinha o segundo mais alto 
rating entre os candidatos a segunda coroa carioca no último final de semana, 
quando formou dupla para seu companheiro Universal Law. Em nenhum lugar 
do mundo do turfe organizado enturmação é critério para seleção de 
competidores em provas clássicas. No JCRGS o regulamento também prioriza 
o critério técnico e não a enturmação. Caso prevaleça o entendimento de que a 
enturmação deve definir os concorrentes em prova com excesso de 
participantes, que se mude o regulamento. Enquanto ele existir não se pode 
admitir o seu descumprimento. 
 
Aproveitamos a referência a disputa da segunda coroa carioca para dar os 
parabéns aos criadores Tonho e Diego Silva e ao proprietário Sérgio Coutinho 
Nogueira pela vitória de Grupo 1 obtida por Universal Law. 
 
Animais em treinamento à venda 
 
Com a intenção de abrir vagas para os produtos da geração 2012 o Stud 
Casablanca oferece para venda os animais abaixo listados. Interessados 
podem encaminhar proposta respondendo o email de remessa do informativo. 
 
Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 5 anos, 4 vitórias (3 
no Cristal e 1 na Gávea), com inúmeras colocações clássicas, inclusive em 
prova de Grupo e listed race. Vem de vitória na Gávea (grama) forçando turma 
e tem mais duas vitórias na boca. 430kg. Valor: R$ 8.000,00. Alojada com 
Darci Minetto 
 
Jack-Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 4 anos perdedor (vem 
de segundo e terceiro na turma no Cristal). Pode ganhar duas na sequência  e 
seguir campanha no sem vitória na Gávea. 480kg. Valor: R$ 5.000,00. Alojado 
com Hermínio Machado 
 

http://www.jockeyrs.com.br/comissao-de-corridas/regulamentos/doc_download/1422-.html


Jojó Mazembe (Hard Buck e Flecha Azurra, por Confidential Talk) – 4 anos 
com uma vitória no Cristal. Em sua última atuação teve percurso atribulado 
finalizando colocada em páreo em que era a favorita. Tem uma vitória na boca 
e depois pode seguir campanha no centro do país. 440 kg. Valor: R$ 5.000,00. 
Alojada com Hermínio Machado 
 
Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 3 anos. Inédito. 
Potro atrasado que foi submetido a castração. Retornou aos treinos há cerca 
de um mês e já tem partida para estrear. 510kg. Valor R$ 5.000,00. Alojado 
com Hermínio Machado 
 

Stud Casablanca & Cia. está a 5 vitórias da de número 400 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 395 
Vitórias Clássicas – 104 (26,33%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 101 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 406 
Vitórias Clássicas - 38 

 
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 

 
 
 
 
 
 


