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Já está circulando o catálogo do “Leilão Virtual de Treinamento da PRO TURFE” de nível nacional; do próximo dia 13 de março de 2019, quarta-feira, das 18 às 20:15h
(horário Brasília). A venda do primeiro lote será realizada impreterivelmente às 18:15h.Bom motivo para reunir os amigos na cocheira desde às 17h com alguns aperitivos; já
que o leilão terá transmissão ao vivo pelos sites www.tvleilao.net ou www.jockeysp.com.br, podendo ser acompanhado de qualquer lugar do mundo por computador,
celular ou tablet.Logo estará disponível o Banco de Vídeos em nosso site www.proturfe.com.br , como também os pré lances no site www.horsesales.com.br

Bons Lotes
lote 3. ZEUS (Redattore), macho com 4
vitórias (grama e areia). Vem de 2° (12.01) a 2
corpos na PE Verão e 1° em 25.01 e 3° PE Pitu
da Guanabara em 09.02.um dos Melhores
Velocistas em atividade. Filho da americana
Magic Roberta e linha de CURREN BLACK
HILL [GI], RED ALVIS [GIII], etc.
lote 4. KING THREE por Salto (pai de
um dos líderes do uruguai DURO DE MATAR dos 1000 aos 1500m) em Blitz Three
(Northern Afleet). Cavalo de 464kg, com 1
vitória, aos 2 anos, no Tarumã, na estréia. Um
dos Líderes da geração.. Sua mãe é irmã do
ganhador clássico CANDIEIRO [L], linha de EU
TAMBÉM [GI], FOREVER CINDY [GI], etc.

Gostamos muito de inovar! Como tem
corridas nos Hipódromos Brasileiros todos os
dias, com exceção das quartas-feiras;
resolvemos fazer o nosso Leilão Virtual de
Treinamento a nível nacional, na quarta,13.03
Também em horário diferente, das 18h às
20:30h, com venda do primeiro lote às 18:15h
em ponto (por isto chamamos de Leilão com
HORA MARCADA). Como sugestão, acho que
muitos treinadores poderão fazer alguns
aperitivos no fim do dia, nas cocheiras com seus
proprietários e amigos. Quem quiser poderá ver
com modernismo de hoje em seu computador,
tablet ou celular; através dos sites
www.jockeysp.com.br e e www.tvleilao.net (se
houver trava, basta teclar F5).
Nosso Banco de Vídeos (vitórias e passeios)
está no site www.proturfe.com.br , onde pode
visualizar o catálogo com animais do Haras
Moema, Regina, Stud Blue Mountain, Stud Meyer,
o sempre entre os líderes Nova República, etc.
Outra grande inovação são os Pré Lances
misto, pelo moderno e bem organizado site
www.horsesales.com.br e assessorado pelos
(11) 99718-1723 ou (11) 99367-6300 (Emílio e Leo,
como se fossem pisteiros para ajudar os
interessados).
O melhor de tudo é a qualidade dos animais
dos lote dos mais variados: ganhadores de
Grupos 1 e outro de Grupo 3; cavalos e éguas
clássicos e super faturadores; o potro King Tree,
um dos líderes de geração; e outros produtos 2
anos: 8 fêmeas (e muito raçudas) e machos
inclusive já ganhadores. Venda Total do Plantel
Stud Castelabatte, por motivo de viagem do
proprietário. E fiquem de olho! Até agora temos
só 26 inscritos, porém podem aparecer, como
sempre, interessantes LOTES EXTRAS.

lote 5. GIULIANOVA, potranca Public
Purse na clássica argentina Desejada Tóta,
por Distorted Humor. Vem de 2 segundos.
Irmã materna do multi-ganhador clássico THUNDER CAT [G3]. Linha de FRENCH ÓPERA
[Champion 2y-old], BRAZOV [G1], OREGON
PINE [GI], GIBSON [GI], etc.
lote 6. FERA RADICAL, Clássica Velocista
Desejado Thunder em mãe Roi Normand.
Com 3 vitórias e 4 colocações. Corre para 55 e
fração, vem de 6° em PE. Irmã do ganhador
clássico FAMOUS ACTEON (GP Cruzeiro do
Sul - G1). Linha de FAZ DE CONTA [G1],
HONEY CHRIS [GII], etc.
lote 7. BARÃO DA SERRA, filho de
Manduro em Preservation (Ghadeer).
Ganhador clássico, com 5 vitórias (Grama e
Areia), ganhador do GP Pres.da ABCPCC - G3 e
outros clássicos e inúmeras colocações
clássicas. Reapareceu na Gávea,mudou a raia.
Totalmente são.

lote 10, THE STRIP, potranca filha de
Drosselmeyer em égua Point Given.
Atuou em 09.02.2019. Corre páreos com
dotação de até R$12.000,00 ao 1° colocado.
Estreou e boleto engrossou, para seguir
campanha necessita cuidados.Raridade para
Reprodução. Sua mãe é irmã materna da
clássica HOPE [G1].
lote 11, BAHIJA, filha de Vithar (Blade
Prospector) na égua argentina Maravilha, por
Pure Prize. Potranca já com trabalhos,
prestes a estrear. Raça de Velocidade Crioula.
Linha feminina de COSI BELA (GII], DOUCE
CHRIS [GIII], GRAN TAFETA [GIII], RYDER
CUP [L], etc.
lote 14, DRY CAT, filha de Discreet Cat
em How Dry I Am, por Belong To Me .
Potranca com 1 vitória (por quase 10 corpos),
no Tarumã, e 2 terceiros em 3 saídas. Adquirida
como um dos preços mais caros de leilão. Irmã
Materna dos clássicos Al Brook, Prata
Sangue, Haw Train. Linha feminina
clássica: TALL GLASS OWATER ,
SAGAMOON, DANCING AFLEET [G2].
lote 15, L´ARMEE ROUGE, potranca
filha de Cape Town em égua americana
Belong To Me. Potranca já com 2 vitórias
(areia e Grama) e 3 colocações (2 placés).
Direito ao páreo de 1 vitória. Linha materna de
SILENT TIMES [GII - Classic Sire], OFLEE
WILD [G1], DYNAFORMER [GII - Sire].
Lote 16, DUTSE, égua Refuse To
Bend (pai de 120 correram e 95 ganhadores,
inclusive pai de clássicos), em mãe por Mark
Of Esteem. Égua com 6 vitórias (Gávea e C.
Jardim), colocações clássicas. Linha de
POLLARDS BOY, COAHOMA, etc.
lote 18, KISSIMMEE, filha de
Farenheit em Quinta-Feira, por Roi
Normand. Cavalo com 1 vitória e 18
colocações; vem de 2° e 3°. Linha materna de
NEGRO DA GAITA, LOTS OD HOPE, etc.

lote 8. OLYMPIC FLUKE, filho de
Manduro na americana Just Pray, por
Theatrical. Cavalo com 7 vitórias, inclusive DEVERÃO TER ALGUNS LOTES EXTRAS
GP Enio Buffolo - G3, PE Cacique Negro e
O catálogo pode ser visto neste site
inúmeros colocados clássicos. Cavalo www.raialeve.com.br (no ícone Leilões) ou em
totalmente são. Irmão dos clássicos ILUSORA nosso site www.proturfe.com.br.
Para maiores informações: (11) 99977-2512 - Leo
(G3), CHAPEL OF DREAMS [G2], etc.
Friedberg; (11) 99718-1723 ou (11) 99367-6300.

