
 

 

   PLAN GONITW - WROCŁAW 2020 
 
Dzień 7 
Niedziela, 13 września 
Zapisy 3.09.2020 do godz. 9.00. 
 
1.  Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia 200 000 zł (100000-40000-

20000-16000-12000-8000-4000) 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni  

5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg 
ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najm-
niej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. 
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (5000 m) Opłata za zapis 3360 zł. 

2.  Wielka Partynicka Nagroda Totalizatora Sportowego 70 000 zł (35000-14000-10500-
7000-3500) 

 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 
67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi 
wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej 
10 gonitw z płotami lub przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie 
jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4200 m) Opłata za zapis 
1410 zł.  

3.  Nagroda Galeriusa o Puchar Stajni Wyścigowej Kolesa 20 000 zł (10000-4000-3000-
2000-1000) 

 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 
1.10.2019 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł. Waga 69 kg. Konie, 
które od 1.10.2019 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają 
z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest 
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni 
półkrwi. (3400 m) Opłata za zapis 660 zł.  

4.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)  
 Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które 

biegały w gonitwach z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wyg-
raną w gonitwach z przeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna waga – 70 kg. 
Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. 
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3850 m) Opłata za zapis 660 zł. 

5.  Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Cena Dostihoveho zavodiste Pardubice 
 Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Konie, które debiutują 

w gonitwie z płotami, niosą 1 kg nadwagi; konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 
3 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg 
nadwagi. Maksymalna waga 70 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stoso-
wana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. 
(2800 m) Opłata za zapis 660 zł.  

6.  Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800) 
 Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 

55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2019 zajęły płatne 
miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg 
nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- 
i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie 
jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 390 zł. 



 

 

Dzień 8 
Środa, 16 września 
Zapisy 8.09.2020 do godz. 9.00. 
 
1.  Gonitwa uczniowska (5). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie 

uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy 
nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. 
(2200 m) Opłata za zapis 250 zł. 

2.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1400 m) Opłata za zapis 250 zł. 
3.  Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice 
 Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub 

starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali go-
nitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1907 m) 
Opłata za zapis 250 zł.  

4.  Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600 m) Opłata za zapis 310 zł. 
5.  Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700) 
 Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1907 m) Opłata za zapis 
290 zł. 

6.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)  
 Memoriał Kasi Litwiniuk 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Koni dosiadają wyłącznie 
amazonki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata. (1907 m) Opłata za zapis 
250 zł. 

7.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600 m) Opłata za zapis 

250 zł. 
  



 

 

Dzień 9 
Środa, 30 września 
Zapisy 22.09.2020 do godz. 9.00.  
 
1.  Nagroda Tiumena 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni  

5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.10.2019 nie wygrały 
w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 
2 kg, 45 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 45 000 zł wygraną ponad 45 000 zł – 1 kg nad-
wagi. Maksymalna nadwaga – 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie 
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni 
półkrwi. (4400 m) Opłata za zapis 660 zł.  

2.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)  
 Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni  
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które 

biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą 2 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wyg-
raną w gonitwach z przeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi.  Maksymalna waga 70 kg. 
Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. 
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3850 m) Opłata za zapis 660 zł.  

3.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 

67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.10.2019 nie wygrały w gonit-
wach z płotami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Za każdą 
sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają 
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stoso-
wana ulga wagi dla koni półkrwi. (3800 m) Opłata za zapis 660 zł.  

4.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Konie, które debiutują 

w gonitwie z płotami, niosą 1 kg nadwagi; konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 
3 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg 
nadwagi. Maksymalna waga 70 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stoso-
wana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. 
(2800 m) Opłata za zapis 660 zł.  

5.  Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800) 
 Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 

55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2019 zajęły płatne 
miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg 
nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- 
i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie 
jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 390 zł. 

6.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) Opłata za zapis 

250 zł. 
 
  



 

 

Dzień 10 
Środa, 7 października 
Zapisy 29.09.2020 do godz. 9.00. 
 
1.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1907 m) Opłata za zapis 

250 zł. 
2.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2400 m) Opłata za zapis 250 zł. 
3.  Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) Opłata za zapis 310 zł. 
4.  Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m) Opłata za zapis 
290 zł. 

5.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600 m) Opłata za zapis 
250 zł. 

6.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1907 m) Opłata za zapis 

250 zł. 
  



 

 

Dzień 11 
Niedziela, 18 października - Dzień Województwa Dolnośląskiego 
Zapisy 8.10.2020 do godz. 9.00. 
 
1.  Crystal Cup 172 000 zł (80000-32000-20000-16000-12000-8000-4000) 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni  

5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg 
ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najm-
niej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. 
Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (5500 m) Opłata za zapis 2760 zł.  

2.  Nagroda Masiniego 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które w 2020 r. 

nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł. Waga 69 kg. Konie, które od 
1.11.2019 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi 
wagi, 10 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana 
ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. 
(4000 m) Opłata za zapis 660 zł.  

3.  Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego 50 000 zł (25000-10000-7500-
5000-2500) 

 Finał cyklu gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni 
 Prawo startu mają konie, które ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Klacze 

korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie 
jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (4000 m) Opłata za zapis 1110 zł.  

4.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 

67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z 

płotami w 2020 r. 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie 
korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie 
jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3600 m) Opłata za zapis 660 zł.  

5.  Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego 40 000 zł (20000-8000-6000-
4000-2000) 

 Finał cyklu gonitw z płotami dla 3-letnich koni 
 Prawo startu mają konie, które ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają 

z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stoso-
wana ulga wagi dla koni półkrwi. (3000 m) Opłata za zapis 960 zł.  

6.  Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1907 m) Opłata za zapis 

250 zł. 
  



 

 

Dzień 12 
Środa, 11 listopada 
Zapisy 3.11.2020 do godz. 9.00. 
 
1.  Nagroda Zamknięcia Sezonu 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które w 2020 r. 

nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 30 000 zł. Waga 69 kg. Konie, które 
w 2020 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 10 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi 
wagi, 20 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana 
ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. 
(4200 m) Opłata za zapis 660 zł. 

2.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)  
 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Konie, które 

debiutują w gonitwie z przeszkodami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Za każdą sumę 
10 000 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 
kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie 
jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3850 m) Opłata za zapis 
660 zł. 

3.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 

68 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonit-
wach z płotami w 2020 r. 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-let-
nie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie 
jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3200 m) Opłata za zapis 660 zł.  

4.  Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000) 
 Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które debiutują 

w gonitwie z płotami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną  w 
gonitwach z płotami konie niosą 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 
korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie 
jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi. (3000 m) Opłata za zapis 660 zł. 

5.  Gonitwa uczniowska (7). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie 

uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy 
nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. 
(2400 m) Opłata za zapis 250 zł. 

6.  Gonitwa uczniowska (8). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500) 
 Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice 
 Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie 

uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy 
nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. 
(1600 m) Opłata za zapis 250 zł.  

7.  Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600 m) Opłata za zapis 310 zł. 


