VIEWFINDER
“REI DA RAIA PAULISTA”
Foto: Igor Oliveira

Em final de muita emoção, Viewfinder
torna-se o novo “Rei da Raia Paulista”
Disputado há pouco em Cidade Jardim, o Grande Prêmio General Couto de Magalhães (gr.II), em 3.218 metros na pista de grama
(pesada, com cerca móvel de 9 metros), para produtos de 3 e mais
anos, revelou a vitória – suada – do favorito Viewfinder, 3 anos, filho
de Wild Event e Querença (Spend A Buck), de criação do Haras
Santa Maria de Araras e propriedade do Stud Power Five.

O páreo, bem dizer, resumiu-se a um mano a mano entre
Viewfinder e Gambler – ao passo que Illusionist e Jogador (os competidores restantes, após os forfaits de Double Power e I Want The
Glory) só estiveram próximos daqueles no momento da partida. Sempre com vantagem para Viewfinder, os competidores percorreram todo
o longo trajeto, até darem entrada no tiro direto.

Gambler se apresentou melhor para os instantes decisivos da
competição, dominando o oponente logo nos 400 finais. Viewfinder,
por sua vez, tentava esboçar uma reação por junto à cerca móvel,
mas sem conseguir muita efetividade. Foi quando, na altura dos derradeiros 150 metros, Francisco Leandro praticamente ganhou o páreo para a sua montaria. O piloto deu uma “alça” em seu conduzido
e o tirou por fora de Gambler, sendo que no lance Vewfinder “respirou” e ganhou, justamente, o fôlego necessário para tentar re-acionar para cima de conduzido de Josiane Gulart.

Após a última estocada, Viewfinder chegou ao espelho com
focinho de vantagem para Gambler, que perdeu uma corrida sem
nome. Bastante distanciados, Illusionist (20 e ¼) e Jogador (32 e ½)
fecharam raia, nas terceira e quarta posições, respectivamente.

Treinado por Estanislau Petrochinski, Viewfinder obteve a sua
quinta vitória em onze apresentações. Tempo de 3:36.04, com finais
de 26.22 e 13.31.
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