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Gulf Watch, Costa Azzurra e Forte Cheyenne 

prometem um final emocionante no Pesos Especiais

Gavião da Lagoa é candidato fortíssimo à Tríplice Coroa Juvenil

Impostor Master tentará levantar a Tríplice Coroa Master



Teremos ainda o encerramento das Tríplices Coroas Juvenil e Master, com a possibilidade de serem 

consagrados mais dois tríplices coroados no turfe nordestino já que Gavião da Lagoa, na Tríplice Juvenil, e 

Impostor Master, na Tríplice Master, são candidatos ao título.

No próximo sábado, 28 de agosto de 2021, o Jockey Club Cearense viverá mais uma tarde de intensas 

emoções, com as seis carreiras organizadas para o Hipódromo do Aquiraz tendo início às 14:00 e término 

programado para as 16:30.

Será realizado um inédito simulcasting regional entre o Jockey Club Cearense e o Jockey Club de 

Pernambuco, que será o responsável pela programação do Clássico Roberto Sá. Os páreos estarão 

intercalados a cada 15 minutos, sendo que na Madalena serão sete provas, com início às 13:45 e término 

às 17:45. Portanto, 13 páreos e muita emoção nos dois hipódromos para os turfistas nordestinos, 

orgulhosos pelo arrojo da iniciativa.

Simplesmente imperdível! Sempre com a responsabilidade que os protocolos da pandemia impõem, 

fica o convite: venha ao Hipódromo, faça sua aposta presencial ou através do apostaturfe.com.br e nos 

acompanhe através do jockeyce.com.br ou pelo canal do Youtube.

A seguir, as indicações completas. Boa sorte!

E para fechar com chave de ouro, será realizado um Pesos Especiais no encerramento da jornada 

cearense, com os clássicos Forte Cheyenne (multicampeão nordestino), Costa Azzurra (sempre apertando 

os rivais) e Gulf Watch (vencedor do Clássico Jockey Club de Pernambuco) sendo desafiados por Hey 

Bubble nos 2.000 metros do areial do Aquiraz.
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Muito Prazer em Conhecê-los
Nós Somos o Jockey Club Cearense

Esperamos 
Vocês de 

BRAÇOS ABERTOS!

Apostas Web: apostaturfe.com.br
Informações: (85) 3290.2490 Email: novojockey@hotmail.com


