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COMPLET PROGRAMA DOMINICAL DE CARRERES A SON PARDO 
 

El Campió de Campions, el Derby dels 5 Anys i el Memorial Pedro Cabrer són les 
tres proves destacades de la reunió 
 
El diumenge horabaixa l´hipòdrom Son Pardo ha organitzat a partir de les 16:00h. una 
jornada hípica molt completa, amb un programa de 8 carreres més una exhibició 
d'alevins en el qual destaquen tres proves de categoria: el Campió de Campions, el 
Derby dels 5 anys i el Memorial Pedro Cabrer. 
 
Encetarà el programa de carreres oficials el Memorial Pedro Cabrer, cursa on 
competiran 8 dels millors cavalls nacionals de 4 anys, puntuable per al Circuit dels 4 
anys i classificatòria del Gran Premi dels 4 Anys.  
La prova està dotada amb 5.000 euros i té un recorregut de 2.150 metres. 
Guacamole (6) és el cavall a batre, amb una trajectòria impressionant, acumula 5 
victòries consecutives, les quatre darreres aquest 2020. És a més el cavall amb millor 
velocitat sobre la distància, 1'15''2, que és a més el seu rècord absolut, el millor del 
grup. En aquesta ocasió el defensarà en pista Joan Bauzà "Candil". Grec de Llevant i 
Gin Tonic Duran són dos cavalls aspirants a podi. El de la quadra Yamo-Llevant (1) va 
fer molt bon paper a la seva darrera carrera, arribant darrere Guacamole. Compta amb 
el segon millor temps sobre la distància, 1′ 15″'9 i també el segon millor rècord absolut, 
1'15''6. En aquesta ocasió el seu menador, Jaume Forteza, haurà de superar el 
hàndicap de sortir des de la corda. Gin Tonic Duran (4) és un altre cavall de molta 
qualitat dins el pilot, guanyador del Gran Premi Nacional 2019 és el que més sumes ha 
acumulat en la seva vida esportiva, 56.740, amb una trajectòria bastant regular, amb 
places de col·locat a les seves darreres proves disputades, moltes d'elles de podi. El 
seu propietari, Onofre Puigserver, el dirigirà diumenge. Té possibilitats d'agafar un bon 
lloc a la partida, aprofitant el seu bon número darrere l'autostart.  
 
La carrera té prevista la seva sortida a les 16:35h. 
 
En sisè lloc del programa, a les 19:10h. es disputarà la 41a edició del Premi Campió de 
Campions, una prova clàssica per a cavalls nacionals de 3 anys dotada amb 8.000 
euros. Els 9 aspirants a la victòria hauran de completar un recorregut de 2.650 metres. 
Tenint en compte les seves darreres actuacions, Hunter JS (8) és el favorit de la prova. 
Concatena tres victòries i compta amb el millor rècord absolut del conjunt. És a més 
l'únic del pilot que ha corregut sobre aquesta distància. El seu menador, Tomàs Bosch, 
haurà de ser hàbil a la partida, si vol superar el desavantatge de partir des del carril més 
exterior. Altres cavalls que vénen de guanyar són Hereu de Ladil (9), Hosol Pou Rafal 
(1) i Hillarious Dream (6). El de la quadra Ladil és el més regular dels tres, amb tres 
victòries en sis carreres disputades i dues places de col·locat, només en una ocasió ha 
fallat. Diumenge serà Tinita Pocoví, filla del propietari, qui el menarà. Hillarious Dream 
també suma 3 victòries a les seves sis darreres carreres. Joan Bauzà, el seu menador, 
pareix que s'entén molt bé amb el de la quadra Tot un Somni. Hosol Pou Rafal, en 
canvi, suma cinc distanciaments consecutius i una victòria, aconseguida a regnes de 
Vicky Ginard. El diumenge serà el francès Emannuel Allard qui el defensarà en pista. 
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El Derby dels 5 Anys és la tercera prova destacada del programa. Dotada amb 6.000 
euros en premis, està reservada a nacionals de la lletra "F" i compta amb un total de 9 
competidors. És, a més una de les carreres classificatòries del Gran Premi dels 5 Anys. 
Furiant Deco (6) parteix com a favorit, gràcies a la bona campanya que està fent els 
darrers mesos. El seu menador, Guillem Riera "Prim" haurà de fer front a un lot de 
cavalls de qualitat. Fantastic BS (3), Fresquet de Llevant (2), Far West VX (4), Francina 
JS (8) i Fenomenal (7) previsiblement li posaran les coses molt complicades a Furiant 
Deco. Fantàstic BS i Far West VX haurien d'aprofitar el seu dorsal de sortida, amb cert 
avantatge respecte del favorit. Els seus menadors, Bartomeu Mascaró i Antoni Riera 
"Prim" no podran perdre cap metre si volen agafar una bona posició al pilot als primers 
compassos. Fresquet de Llevant, amb Antoni Frontera, haurà de ser molt ràpid en els 
primers metres si no vol quedar tancat enmig del grup. Francina JS, amb Tomàs Bosch 
no es troba en el seu millor moment de forma, però no se li ha de perdre de vista, ja que 
és una egua de molta qualitat que pot ser incisiva si troba una bona carrera. 
Fenomenal, menada per Antoni Valls, lluitarà amb força per fer-se amb una plaça de 
podi. 
 
A més, el programa acollirà una carrera per a poltres de dos anys que s'iniciarà a les 
17:05h. 


