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INGO HOFFMAN 
Macho / Castanho / 2017

 Após estrear na grama no começo de dezembro, eis que o time do Haras Anderson 
decidiu experimentar Ingo Hoffman na pista de areia do Hipódromo da Gávea, no 7º páreo da 
programação de segunda-feira, a última do ano 2020. O potro aprovou a decisão! Após boa 
largada, ocupou o 4º lugar sem luta e seguiu carreira pela linha 1. Ao natural, Ingo Hoffman 
melhorou para 3º ao entrar na curva variante e antes de encarar a reta fi nal, fugindo de 
percalços, Leandro Henrique conduziu o potro para a linha 3. No tiro direto, foi exigido o fi lho 
de Phone Time e Via Expressa (Thunder Gulch), de criação e propriedade do Haras Anderson. 
Com passadas rápidas e longas, Ingo Hoffman dominou a situação e cruzou o disco na frente, 
com 3/4 de corpo de diferença. Excelente o preparo de Adélcio Menegolo, que recepcionou 
o campeão ao lado dos titulares Anderson Stabile e Carolina Stabile, que contaram ainda com 
a companhia de Graziele Loezer e Gabriel, Nathaly Tavares, Junior e amigos. A família Stabile 
aproveita a vitória de Ingo Hoffman para agradecer toda a dedicação dos colaboradores 
durante 2020 e deseja a todos mais alegrias e conquistas em 2021.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Anderson
Proprietário: HARAS ANDERSON
Data: 28.12.2020 - Segunda - 7º Páreo
Distância: 1.300m (APv) - Gávea
Tempo: 1'19"34

 GILDED TIME(USA)
PHONE TIME(ARG)
 SHINY HAPPY(USA)

 THUNDER GULCH (USA)  
VIA EXPRESSA(ARG)
 OKLAHOMA GIRL

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=FM2HygXPmtI


QUETIN BLUE
Fêmea / Castanha / 2016

Clássico Encerramento (L.)
 A conquista obtida em meados de novembro na raia de grama deixou Quetin Blue pronta para 
atuar no Clássico Encerramento (L.-1100mAv), que estava com raia pesada, no 2º páreo da programação de 
domingo, no Jockey Club de São Paulo, que encerrava o ano de 2020. A competidora do Stud Barreiro largou 
bem e ocupou a penúltima posição nos metros iniciais da disputa. Após contornar a curva variante, N. A. Santos 
acionou Quetin Blue e a fi lha de Bold Start e Garotadarepublica (Roi Normand), criada no Haras Di Cellius, 
entrou a reta fi nal acelerando com muito vigor pela linha 4, dominando as adversárias e trilhando seu caminho 
para o disco, em sua quarta conquista, sendo a primeira graduada. Espetacular o preparo de Walter Lopes. Na 
foto da conquista de Quetin Blue, estavam presentes o titular do Stud Barreiro, Luiz Gonçalves Simões com seu 
merecido troféu, o treinador W. Lopes e o cavalariço e ex-jóquei Z. Paulielo Jr. O titular agradece o empenho de 
toda equipe do Stud Barreiro e faz votos para um 2021 repleto de coisas boas.

 JUMP START(USA)
BOLD START(USA)
 DORKY(USA)

 ROI NORMAND (USA)   
GAROTADAREPUBLICA
 ULTRASONIC GIRL

Jóquei: Nelson Alexandre dos Santos
Treinador: Walter Lopes
Criador: Haras Di Cellius
Proprietário: STUD BARREIRO
Data: 27.12.2020 - Domingo - 2º Páreo
Distância: 1.100m (APv) - Cidade Jardim
Tempo: 1'03"268

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=gUpI6lzR1nE&t=6s


RACH STUD

FICHA TÉCNICA

Fêmea / Castanha /2016
Clássico Natal (L.)

PRADA

Mantida em forma atlética perfeita por Lucas Quintana, Prada confirmou o favoritismo no Clássico Natal (L.-1900mAv), realizado 
na 5ª carreira da programação de domingo, a última de 2020 no Jockey Club de São Paulo. A égua do Rach Stud largou em 2ª, mas 
logo foi contida por Fernando Larroque para atuar do meio para o fundo do lote, em ritmo próprio. Logo após a curva variante, a 
filha de Drosselmeyer e Lucky Shot (First American), criação do Haras Santa Camila, começou a ser mexida. Pela linha 6, ao ser 
exigida, Prada disparou de forma soberana, assumindo sem luta a ponta e trilhando um fácil caminho para garantir a sexta vitória 
da campanha, sendo a quarta consecutiva e a terceira clássica. Importante destacar que na atual temporada 2020/2021, Prada 
desconhece a palavra derrota. Paulo Saliba, titular do Rach Stud, garantiu esse grande presente de Natal e agradeceu a todos os 
colaboradores da coudelaria pelos ótimos resultados, fazendo votos para que 2021 seja um ano ainda melhor para todos. Prada 
foi recepcionada pelo treinador L. Quintana, Jayme Castro Barbosa e o cavalariço.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=x8bvOIaeDug


RACH STUD

FICHA TÉCNICA

Fêmea / Castanha /2017

UNCHAIN MY HEART 

Ganhar é sempre bom, mas ganhar prova clássica e na sequência repicar com uma potranca não 
é para todo mundo, porém foi para o Rach Stud e o treinador Lucas Quintana na última reunião de 2020 no 
Hipódromo de Cidade Jardim. Após Prada confirmar o favoritismo no Clássico Natal (L.-1900mAv), eis que 
Unchain My Heart voltou a impor sua qualidade nos 1.000 metros da raia de grama paulista. Rubinho 
Viana assumiu a montaria da filha de Tiger Heart e Spumone (Northern Afleet), criada no Haras Santarém, 
e soube exigi-la no momento certo, tanto que nos últimos 300 metros, Unchain My Heart já trazia a vitória 
assegurada, deixando extremamente satisfeito Paulo Saliba e toda sua equipe do Rach Stud. Com estas 
duas conquistas com apenas 30 minutos de diferença, o time Rach Stud fechou com chave de ouro 2020 e 
prescreve um 2021 ainda melhor.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=RsVsVwJ1ii0


GO RAFA GO
Macho / Castanho / 2017

 O potro Go Rafa Go aprovou ser inscrito direto em páreo na areia, no Hipódromo de Cidade Jardim, 
em especial porque em novembro perdeu por cabeça uma disputa nesse terreno. Dessa vez, o fi lho de Catcher 
In The Sky e Queen Woodman (Spend A Buck), de criação e propriedade do Haras Uberlândia, novamente com 
Jeane Alves em seu dorso, não deu a menor chance aos adversários do 3º páreo da reunião de domingo, a 
última de 2020, no Jockey Club de São Paulo. Após boa largada, ocupando o 2º lugar, Go Rafa Go perdeu um 
pouco de terreno ao fazer a diagonal quando encerrou a reta oposta, sobrando para 3º. Durante a curva, Go 
Rafa Go foi melhorando de mais para mais e na reta fi nal, assim que a joqueta baixou o corpo e fez andar, o 
potro atendeu e deu uma exibição de craque, vencendo com folgados 5 3/4 corpos sua primeira corrida em 
apenas três saídas. Preparo espetacular de Iorasil F. Ribeiro, que manteve Go Rafa Go em forma surpreendente 
e o recepcionou ao fi nal da carreira na companhia de Jayme Castro Barbosa, sub gerente Luiz Evandro e o 
cavalariço Alfredo Apolinário. O proprietário e criador José Eduardo Ferreira Netto (Haras Uberlândia) agradece 
o empenho de todo o time Uberlândia na criação e no treinamento, desejando ainda mais alegrias para 2021.

 CATCHER IN THE RYE(IRE)
CATCHER IN THE SKY(ARG)
 VICE VERSA(USA)

 SPEND A BUCK(USA)
QUEEN WOODMAN
 SHOO BEE DOO(USA)

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Iorasil Floriano Ribeiro
Criador: Haras Uberlândia
Proprietário: HARAS UBERLÂNDIA
Data: 27.12.2020 - Domingo - 3º Páreo
Distância: 1.300m (AP) - Cidade Jardim
Tempo: 1'16"428

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=xviMxSdgvGY


VANGLORIOSO (ARG)Macho / Alazão /2001

HARAS BASANO 

JÔ LA BELLA
Fêmea / Alazã / 2017

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

O sangue do craque Siphon falou mais alto no encerramento da programação de 

domingo, no Jockey Club de São Paulo, sendo a última reunião de 2020 no clube paulista. Jô La Bella 

largou muito bem na carreira, mas Michel Platini, que ganhou a montaria ao substituir N. A. Santos, 

procurou colocá-la junto da cerca interna e percorrer o menor caminho nos metros iniciais. Ao 

apontarem na reta final, a filha do craque Siphon e Vyatka (Lucence), de criação e propriedade do 

Haras Basano, foi levada para a linha 8, dando grande vantagem às adversárias. Exigida, Jô La Bella 

não tardou a acelerar e dominar a carreira, vencendo com 1/4 de corpo de diferença. Apresentação 

muito boa de Estanislau Petrochinski. Com uma filiação que remete ao craque Siphon e à campeã de 

Grupo 1, Vyatka, não há dúvida que o ventre de Jô La Bella será cobiçado entre os criadores. O casal 

José Basano e Marineida Basano encerra 2020 com esta grande vitória e faz votos para que 2021 

seja repleto de sucesso para toda a equipe do Haras Basano.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=TrpIsLTSV9o


IMPULSIONE
Fêmea / Castanha / 2017

 O Haras do Morro encerrou o ano de forma impressionante e por muito pouco não 
obteve 100% de aproveitamento na programação de segunda-feira, a última de 2020 realizada  
no Hipódromo da Gávea. A coudelaria abriu a reunião com a vitória do sempre fi el Joka Tango, 
que aos 8 anos, tratou de obter a 11ª conquista. Na 4ª carreira, foi a vez da potranca Impulsione 
vencer sua primeira corrida em três saídas. A potranca fi lha de Put it Back e Angel Eyes (Northern 
Afl eet), criada no Haras Santa Maria de Araras, aprovou sair dos 1.300 metros e encarar os 
1.100m da raia de areia carioca e venceu com folgados 6 1/4 corpos. Para obter os 100% só 
faltou Hall Is Well vencer o último páreo, porém a égua conseguiu um 3º lugar. Os resultados 
serviram para animar ainda mais o time do Haras do Morro, que aguarda e deseja para todos os 
seus colaboradores e amigos um 2021 repleto de sucesso e de alegrias.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Fabrício Borges
Criador: Haras Santa Maria de Araras
Proprietário: HARAS DO MORRO
Data: 28.12.2020 - Segunda - 4º Páreo
Distância: 1.100m (APv) - Gávea
Tempo: 1'07"86

 HONOUR AND GLORY(USA)
PUT IT BACK(USA)
 MISS SHOPLIFTER (USA)

 NORTHERN AFLEET(USA)      
ANGEL EYES
 IN MY SIDE

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=bivierosuWI


KODIAK PRINCESS
Fêmea / Castanha / 2016

O Stud Escorial enc rou 2020 com excelente res ltado na segunda-feira, no Jock   er u ey
Club Br sil ro, conqui tando uas vitórias. A prim ir  aconteceu c m o a alo Ganhador no 3º a ei s d e a o c v  
pár . epois veio a cereja do bolo' om Kodiak Prin ess na 6ª carreira. A égu  é filha de eo D '  c c a
Kodiak Ko oy e Suc essful Friend (Forest Wilcat), de criação e propr edade do Stud Esco ial. A wb c i  r
co delaria agr dece as ótimas direç es mp stas pelos ap endizes L. Chimenes (Ganhador) e u  a õ i o r
V. Esp ndola (Kodiak P inc sa)  bem omo ao trabalho perfeito do trei a or Teó ilo Oliveira í r es , c    n d f  
co  os dois corredores. Ap ove tando o ensejo, o Stud Es orial eseja a todos os turfistas e m r i c d  
profissionais um 2021 r pleto d sucesso e de vitór as.e e i

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=NzsZECWVe7g


http://www.apostas.jcb.com.br
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