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Karkaroff vence prova em 1.800 metros e volta a mirar a programação clássica 
Cavalos em treinamento são oferecidos para venda direta 

Kastafiore disputa prova clássica no Cristal 
 
A atração da reunião da próxima quinta feira no Cristal é o Clássico Imprensa 
que será disputado na distância de 1.200 metros em pista de areia. Na ocasião 
a Associação Riograndense de Imprensa será homenageada pelos seus 80 
anos. Na pista, o favoritismo é da tordilha Dawa, que vem de vitória na turma e 
conta com boas colocações clássicas no Cristal. Sua principal adversária é 
Bathilde que retorna da Gávea onde cumpriu excelente campanha. A quatro 
anos Kastafiore (Quatro Mares e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do 
Haras Capela de Santana é propriedade do Stud Casablanca) aparece como 
força intermediária. Completam o campo da prova Energia Esperança, Viva 
República, Eclair Rouge, Chapelle, Tudo ou Nada, Braçuda do Niju, Winnipeg 
Thunder, Super Sweet e Diva Bunitinha. 
 
O Stud Casablanca & Cia venceu o Clássico Imprensa em três oportunidades 
no formato anterior (1.500 metros para produtos):  It’s Tricolore (2000), Cacique 
Caue (2001) e L’Enfant Gate (2007). Na atual chamada (éguas sem vitória 
clássica) Gárgula, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Duplo Ouro, venceu em 2010 na pista de grama. 
 
Viento del Sur participa de pesos especiais com requintes de clássico 
 



 
Viento del Sur volta a enfrentar Nikolic e Sargento Mor em prova de pesos especiais 
 

Outro destaque da programação do JCRGS é o sexto páreo da reunião, um 
pesos especiais em 1.600 metros, com sabor de clássico, por reunir os 
melhores milheiros em atividade no Cristal. Viento del Sur que vem de 
secundar Diesmal no Clássico Oscar Canteiro e vencer o Prêmio Especial Best 
Magic é o cavalo mais categorizado, mas deslocará 61 kg. O defensor do Stud 
Imortal Tricolor segue em excelente forma, mas terá pela frente Nikolic e 
Sargento Mor, que chegaram juntos com Viento del Sur na corrida anterior e 
que agora levam 6kg de vantagem no handicap. Rutherford Bohr que estreou 
no Cristal no GP Bento Gonçalves trazendo campanha clássica do Paraná e 
São Paulo tem que ser respeitado, assim como Desejado Zuca (também correu 
o Bento e vai muito leve) e o barreiro Colmar. Completam o campo da prova 
Cloudbuster, Point of Interest e Pompidoo. 
 
Karkaroff vence prova em 1.800 metros e volta a mirar a programação 
clássica 
 
O quatro ano Karkaroff (Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) agradeceu o 
aumento de distância e venceu bonita prova na semana passada enfrentando 
cavalos da primeira turma do Cristal. Acompanhou desde a largada o ritmo 
imposto por Point of Interest e seta dos últimos setecentos metrosl assumiu a 
ponta para cruzar o disco com quase cinco corpos de vantagem sobre o 
segundo colocado Jonas Trick sem nunca ser ameaçado. Muito segura a 
direção de M. B. Souza e excelente o preparo de Hermínio Machado. O tempo 
da prova foi de 1m58s6/10, dois segundos melhor do que o registrado no 
mesmo dia por Black Wind que superou, entre outros Cebolinha e Hay Que 
Ganar que haviam disputado o GP Bento Gonçalves. Esta foi a quarta vitória 
de Karkaroff no Cristal, que finalizou em 3º no GP Derby Riograndense (L). 
Karkaroff poderá retornar no Clássico Encerramento em parelha com Kacique 
Fon ou Viento del Sur. Assista ao replay do páreo. 
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=3224 
 



Cavalos em treinamento são oferecidos para venda direta 

Com o objetivo de abrir vagas para os 12 potros da geração 2013 que estão 
em fase final de doma no haras, o Stud Casablanca oferece os seguintes 
animais para venda. Interessados poderão contatar respondendo o email de 
encaminhamento deste informativo 
 
Ofertas: 
 
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 e 4ª GP Copa ABCPCC Regional). Tem três vitórias no 
Cristal e uma na Gávea (grama). Está alojada com B. Piovezan na Gávea e 
pronta para correr. Em suas últimas sete atuações tirou cinco terceiros lugares. 
Índice técnico “1”.  
 
Hermano Lô – Cavalo ganhador clássico de sete anos, filho de Crimson Tide e 
Yes Grêmio, por Exile King, criado pelo Haras Capela de Santana. Venceu na 
estreia aos dois anos no Cristal e posteriormente ganhou o Clássico Leonel 
Faro (1.400m) e GP Taça de Cristal (L – 1.609m), finalizando em 2º no GP 
Copa ABCPCC (G3). Foi o líder de sua geração. Levado ao Uruguai, finalizou 
colocado nas duas primeiras etapas da tríplice coroa (G1) e foi 3º no GP 
Municipal (G2). Retornando ao Cristal venceu o Clássico Ministro da Agricultura 
e na sequência obteve sete colocações clássicas (cinco segundos, inclusive 
em prova black type). Reapareceu na semana do Bento e foi acometido de 
hemorragia. Tem direito ao 5 até 2, 6 até 3 e 7 e + até 4 vitórias no Cristal. É 
um cavalo que está recuperado e poderá disputar com chances os grandes 
prêmios do interior do estado e no Nordeste do Brasil. A sua enturmação no 
centro do país também é muito boa. Índice técnico seis (6) no JCB e 7 até 2 
vitórias em Cidade Jardim. Está alojado com Hermínio Machado no Cristal. 
 
Kung Fú Lô - É um quatro anos, ganhador clássico, por Christine’s Outlaw e 
Yes Grêmio, por Exile King, criado pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal, incluindo o Clássico Antônio Demarchi Chula (1.200), foi 2º 
no Clássico Inverno (1.200) e 3º no Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul 
– Criterium (1.600). Esteve na Gávea obtendo 4 colocações em pistas de 
grama e areia em 4 atuações e retornou ao Cristal com vistas as provas do 
calendário clássico, mas acabou sendo preterido por Kacique Fon e Karkaroff. 
Em sua última atuação foi terceiro em Pesos Especiais, perdendo para Save 
The Tiger e Colmar, chegando a frente, entre outros, de Bonce e Atuante. Pega 
o 4 anos sem vitória na Gávea e Cidade Jardim; e tem direito ao 4 anos até 2 
vitórias no Cristal. Está alojado com Hermínio Machado no Cristal. 
 
Innamorata Mia - Égua semiclássica de seis anos, por Crimson Tide e 
Chelsea, por Hampstead, criada pelo Haras Capela de Santana. Tem duas 
vitórias no Cristal (grama e areia) e uma na Gávea (grama), tendo finalizado 
em 2º no Clássico Presidente Daniel Krieger (1.400 grama). Estava na Gávea, 
tendo em suas oito últimas atuações obtido seis colocações (quatro segundos 
e dois terceiros). Pelo que vinha apresentando no Rio de Janeiro deve vencer 
na turma no Cristal. Tem um valor residual para reprodução excepcional 
(poderá ser a opção imediata do comprador aproveitando ainda a atual 



temporada). É filha de Crimson Tide que já se destaca como excelente avô 
materno e sua mãe produziu 11 animais sendo 6 semi clássicos. Linha materna 
do tradicional Haras São José e Expedictus. Está alojada com Hermínio 
Machado no Cristal e deverá reaparecer no Cristal até o final do mês. 
 
La Pitufa -. NEGOCIADA 

 
La Maddalena - Potranca de três anos inédita, descende de Mensageiro Alado 
na ganhadora clássica no Cristal e Maroñas Vitória Sagrada, de criação do 
Haras Capela de Santana. Está alojada com Hermínio Machado no Cristal. 
Estuda-se proposta de arrendamento. 
 
Loca - NEGOCIADA 
 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 408 
Vitórias Clássicas – 106 (25,98%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 103 

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

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 419 
Vitórias Clássicas - 40 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 


