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DIVERSÃO GARANTIDA TODA A SEMANA
Corridas de cavalo com entrada franca: sábado e domingo (13h às 20h) e segunda e terça-feira (17h
às 22h). Praça Santos Dumont, 31-Gávea www.jcb.com.br
Apostas a partir de R$ 2,00! Onde? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, nas lojas PMU, pelo
Teleturfe (4000-1602) ou em http://www.pmubrasil.com.br

Ao contrário do que se imagina, adquirir um cavalo de corridas
é simples e está longe de ser um privilégio para poucos.

por Christian Herrera

o cavalo irá correr e no Stud Book Brasileiro, entidade responsável por todos os registros de
proprietários e cavalos de corridas PSI no país.

A aquisição do cavalo pode ser efetuada através de leilões de potros e potrancas que nunca
correram, onde os valores oscilam entre 20 e 100 mil reais. Neste caso, os animais de melhor
porte físico e pedigree, tendem a ser os mais caros, porém, com freqüência temos ótimos
corredores que se transformaram em campeões nas pistas e foram adquiridos por valores bem
modestos. Há também leilões de animais em treinamento, onde encontramos cavalos que já
correm regularmente. Nesta modalidade os preços variam de 5 a 30 mil reais e não é raro, um
cavalo ao mudar de treinamento, transformar-se num grande corredor. E finalmente os páreos
de claiming, promovidos semanalmente pelo Jockey Club, onde os animais participantes estão
à venda. Nestes páreos, os cavalos são negociados de 3 a 12 mil reais e é a forma mais rápida
de tornar-se proprietário, já que o animal poderá ser inscrito para correr na semana seguinte.

Na hora da compra, é necessária a contratação de um treinador, que será o responsável pela
manutenção e condicionamento físico do animal. O custo mensal de alojamento, manutenção,
alimentação e treinamento giram em torno de 1.400 a 2.500 reais.

De posse do cavalo, é o momento da corrida. Em cada páreo, existem premiações para
todos os animais que finalizarem nas cinco primeiras posições. Em provas comuns, a premiação
para o vencedor é de 5 até 12 mil reais. Com a evolução do cavalo, ele poderá participar de
provas clássicas e neste caso, a premiação inicia em 20 mil, podendo chegar aos 300 mil reais.

É possível através de um pequeno investimento inicial, ganhar valores expressivos com a
performance do cavalo, sem contar que à medida que ele evolui a sua valorização aumenta.

O que você está esperando? Venha para o Jockey Club e viva a emoção de ser o mais novo
proprietário de um cavalo de corrida e quem sabe, do próximo craque das pistas.

Para mais informações, ligue para (21) 3534-9313.

Um cavalo todo seu

foto: Beatriz Cunha
Quando se fala em

corridas de cavalos, a primeira
coisa que vem à mente é que
se trata de um esporte
somente para pessoas de
poder aquisitivo muito
elevado. Ledo engano,
ingressar no mundo do turfe
como proprietário de um PSI
(Puro Sangue Inglês), é bem
menos dispendioso e mais
fácil do que parece.

O primeiro passo, para
quem pretende adquirir um
cavalo, é registrar o nome do
proprietário, na secretaria da
comissão de corridas do
Jockey Club Brasileiro, onde


