
REGULAMENTO  - PRÉ LANCES
E NOTAS IMPORTANTESTURFEPRO TURFEPRO

Regulamento do Pré-Lance para o ´´Leilão nacional de Treinamento 41 lotes  com 26 Potros 3 anos  VIRTUAL Próxima 4ª 
feira 11 de dezembro 2019 - com início das Transmissões as 18:30h e previsão da venda do 1*Lote as 19h e final para em torno das 
21h. Pré Lances até 18h e início  da   transmissão pela  tvleilao.net ou tvjockeysp.com.br e proturfe.com.br, aonde inclusive pode ser 
encontrado o BANCO DE VÍDEOS E CATÁLOGO (este também no raialeve)

- Até R$1.000,00 de parcela lances de R$50,00 em R$ 50.00
- Acima de R$1.000,00 lances de R$100,00 em R$100,00

Animais arrematados por valor de parcela inferior ou igual a R$ 350,00, deverão ser pagos à vista.

LEILOEIRO OFICIAL DESTE LEILÃO - José Luís Lobo   

PEDIMOS QUE QUALQUER CANCELAMENTO DE LANCE SEJA PASSADO EM PRIVADO PARA OS ADMINISTRADORES 
DO GRUPO, OU ATÉ MESMO PARA O LEILOEIRO QUE POSTERIORMENTE IRÃO REPORTAR NO GRUPO*

Vantagens de quem for o vencedor do  Pré-Lance do Leilão de Treinamento VENDA TOTAL PLANTEL DE TREINAMENTO 
DO ST CORAZON DE LEON (em SP 10* em somas ganhas, 4* em Vitórias atras do LÍDER NACIONAL DA ESTATÍSTICAS 
CLÁSSICAS HsPhillipson (ABRINDO VAGAS POIS NÃO FAZ LEILÃO DE POTROS), Jaguaretê, Nova Republica e empatado com 
Black Opal e Regina e 3* por colocações) pelos : 11 99718-1723  Emilio ou 11 96850-7670 

Assista o Leilão AO VIVO, pela tvleilao.net, www.jockeysp.com.br ou www.proturfe@uol.com.br aonde também pode ser 
visto o Catálogo, assim como no raialeve. 

Pré LANCES  AQUI ATÉ 18H EM PONTO do próprio dia 11/12

Ganhe 2,5% de desconto para qualquer modalidade de pagamento, se vc deu o lance no fechamento do pré lance do animal 
, desta maneira os descontos pelo Pré-Lance ficam da seguinte maneira: 

TREINAMENTO EM ATÉ 12 PARCELAS SEM JUROS 

- À Vista - - - - - - - -   (7,5% + 2,5% = 10,0% em caso de pré lance)
- 12 Parcelas - - - -  (2,5% = 2,5% em caso de pré lance  )
- 6 Parcelas - - - - -  (3,0% + 2,5%=5,5% em caso de pré lance)
- 4 Parcelas - - - - - ( 4,0% + 2,5%=6,5% em caso de pré lance )

Já nos Hipódromos brasileiros, disponível o Catálogo do último LEILÃO LAST CHANCE DE TREINAMENTO PRO TURFE 
de 2019, a ser realizado no próximo dia 11 de dezembro, quarta-feira, a partir das 18:30h, com transmissão pelos sites 
www.tvleilao.net e www.jockeysp.com.br , exatamente do mesmo jeito que o turfista acessa as corridas. E com isso qualquer 
computador, tablet ou celular de qualquer lugar do planeta, você poderá acompanhar ao vivo, o Leilão que venderá o 1º lote às 19h, 
com previsão de término as 21h.

Dos 40 LOTES, mais de 60%(25), são de produtos de 3 anos (geração 2016 - domados) de Haras/Studs que não fazem 
leilões de seus produtos; além da VENDA TOTAL DE PLANTEL do Stud Corazon de Leon, que com seus 13 produtos e ainda dois 
prontos para estrear, ocupa a 10ª colocação nas estatísticas de proprietários, 4º por vitórias, átras do líder absoluto nesta temporada 
Haras Phillipson, Stud Jaguaretê, Stud Nova República e empatado em 4º o Corazon de Leon (3º por 33 colações), Black Opal Stud e 
Haras Regina.

O Haras Phillipson que hoje ocupa a 1ª colocação nas estatísticas CLÁSSICAS NACIONAIS e também na de Proprietários e 
de Criadores em Cidade Jardim, apresentará 8 lotes.

Dos 25 produtos de 2016, deste evento, 4 estão a poucos dias de estrear, com destaque para Olympic Joseph, um Agnes 
Gold, irmão materno de Set Ly que vem de 7 VITÓRIAS SEGUIDAS em Clássicos e Provas Especiais em Cidade Jardim.

Apesar da maioria serem potros ainda, já temos alguns fundistas como Gift Horse e também o 4 anos Power Quark; e 2 
velocistas também de 2015, Ultraforte (já ganhou em 1000 na grama em 54"2) e Marechal, e muitos ainda poderão se revelar, pois 
correram uma ou duas vezes.

Temos fêmeas em campanha, por: FIRST AMERICAN, WILD EVENT, AGNES GOLD, PUT IT BACK, T H APROVAL, 
ADRIANO e outros bons, de proprietários não Criadores; e das 20 fêmeas, 20% são criadas pelo campeoníssimo ARARAS, cujo 
pedigree dispensa comentários.

TODO LEILÃO EM ATÉ 12 VEZES SEM JUROS e para muito baratos, à vista ou em 4 ou 6 vezes.Muitos animais vindos de 
boas corridas recentes, com os páreos na "boca" e que poderão ser analisados pelo Catálogo (já com lotes extras: Magic Flower e 
Maquiavel e ainda poderão aparecer outros lotes extras) e Banco de Vídeos, completo, a partir do dia 5, no site www.proturfe.com.br , 
onde também será transmitido o leilão.

PréLances a partir do dia 5, pelos telefones (11) 99718-1723 Emilio ou (11) 96850-7670 Leo. Peça para ser incluído a partir 
de 5/12 de manhã, caso você ainda não esteja em nosso grupo de WhatsApp
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