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Foi um verdadeiro show. Quem via o 
páreo, poderia afirmar com todas as 
letras que se tratava de uma carreira de 
profissionais de extrema categoria. 
O  Longines World Cup Fegentri 
Championship, um dos destaques da 
sabatina no Hipódromo da Gávea, 
realizado no 3º páreo do programa, teve 
a sueca J. Chini, pilotando de forma 
eficaz o animal Jerônimo, treinado por L. 
J. Reis. A dupla vitoriosa cruzou o 

espelho com o tempo de  1:23:47.   

Ao todo, 11 joquetas dos mais variados países da Europa pilotaram os animais com 
uma vitória no Rio ou em São Paulo, na distância de 1.400 metros (GRAMA). A 
prova foi uma exibição para as joquetas, mas para treinadores e proprietários, 
estava valendo, a se notar pelo entusiamo de todos os participantes. O placar 
remunerado da carreira ficou da seguinte forma: Jerônimo, Um Tiro, Lomu, Desejado 
Natio e Durazno. Ultra Vencedor, Champion Forever, Mr. Juliano, Nosso Líder, 
Principessa Felice e Energia Honey completaram a prova. 

Jerônimo é um filho de Dubai Dust e Fannie Ardent, por Yagli, e pertence ao Stud da 
Fama. 

Mais do que o resultado em si, a prova foi um grande evento, realizado pelo Jockey 
Club Brasileiro em parceria com a Fegentri.  

Vale destacar que a FEGENTRI é uma federação criada em 1955 por pilotos 
amadores entusiastas. Entre os países fundadores estão a França, Alemanha, Itália, 
Suécia e Suíça. Muitas nações se uniram posteriormente à federação. Por conta 
disso, hoje ela é composta por 25 países. 

O principal objetivo da FEGENTRI é promover corridas internacionais para pilotos 
amadores. Este famoso símbolo do turfe profissional e amador organiza dois 
Campeonatos Mundiais: um destinado aos homens, e outro para as mulheres. Cerca 
de 60 corridas são realizadas em diferentes países ao redor do mundo todos os 
anos. As corridas do Campeonato Mundial para pilotos são executadas no plano, 
bem como corridas com saltos, enquanto as corridas para as mulheres são restritas 
ao plano.  


