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PLAN GoNlTvlí - WRocŁAW 2021

Dzień í
Poniedziałek, 3 maja
Zapisy 22.04.2021do godz. 9.00.

1. Nagľoda otwaľcia Sezonu Przeszkodowego 24 000 zł (12000-4800-3600_2400-1200)
Mię-dzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich i starszych koni.-[/9^oa dla koni

s-lětnibn 67 kg, dlá koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1'06'2020 nie wygrały

w gonitwachžprzeszkodami sumy 15 ooo zł, korzystająz2kg ulgiwagi, 30 000 zł- 1 kg' ZakaŻdą
.uň,'ę 15 ooo zł wygraną ponad 30 ooo zł - 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-

letnié korzystają ż ž kg úlgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi

dla koni półrnľi'nie pzysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5% pełnej knľi angielskiej' (4300 m) opłata zazapis720 zł.

2. Nagroda 20 000 zł (1 0000-4000-3000-2000-1 000)
Mię-dzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich i starszych koni,W99a dla koni

s-lětni-cn 68 kg, dlá koni 6_letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06'2020 nie wygrały

w gonitwach žprzeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z2kg ulg!wąo!' 10 000 zł _ 1 kg. ZakaŻdą
suńę 5 ooo zł wygraną ponad 1o ooo zł - 1 kg nadwagi' Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi

wagi' Nie jest stóđowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
prásługuíe koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej87,5o/o

pełnej krwiangielskiej. (3850 m) opłata zazapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000'4800-3600_2400-1200)
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują

w gonítwie z przešzkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg

ulg-i wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
pržysłuluje kóniom, które w rodówodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniĄ87,5o/o
pełnej knnĺi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis720 zł.

4. Nagroda 20 000 zł (1 0000-4000-3000-2000-1 000)
Miidzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla

roňi s-letnich i staiszych 69 kg. Za każdą sumę 30 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach

z płotami -1 kg nadwägi' Makśymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi

wägi. Nie jest štosowaňa ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie
przlsługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o

pełnej knľiangielskiej. (3600 m) opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda 'l6 000 zł (8000-3200-2400-1600_800)
Mięlzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni, k!{e nig biegały w gonitwach z
płoiańi aniz przešzkodami. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni S-letnich i starszych 69 kg.

kla.ze 4-,5- i o-letnie korzystają z2kg ulgi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeŹdzieckíe. Ulga wagi dla Řoni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiadają có najmniej 87 ,5o/o pełnej knľi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 600 zł.

6. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Mięlzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. ZakaŻdąWygraną
goňlt*ę od 1.01 .zozo konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-,5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgiwagi'
Ńie iesistosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie' (3200 m) opłata zazapis 390 zł.

7. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 4-letnicń i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 290 zł.

8. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3-letnich koni lll gľupy, ktÓre nie biegały. (1907 m) opłata za zapis 290 zł.



Dzień 2
Śľoda, 12maia
Zapisy 4.05.2021do godz. 9.00

1. Gonltwa uczniowska (2). Nagľoda14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 4-letnich i starszych konĺwyłącznie lll grupy' Koni dosiadająwyłącznie uczniowie lub
starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeżdzieckich: jeŻdŹcy, którzy nie wygrali gonitwy - 2 kg,

a 10 gonitw - 1 kg. Wszyscy jeźdżcy dosiadają koni bez bata' (í 600 m) opłata za zapis 290 zł.
2. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lll grupy. (2200 m) opłata za zapis 290 zł.
3. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (1600 m) opłata zazapis290 zł.
4. Gonitwa uczniowska (3). Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100'1400-700)

Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 3_letnich koniwyłącznie lll grupy. Koni dosiadająwyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie' Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeżdżcy, któzy nie wygrali gonitwy - 2 kg, a 10
gonitw- 1 kg.Wszyscy jeźdżcy dosiadają koni bez bata. ('t907 m) opłata zazapis290zł'

5. Nagroda 9 600 zł (4800-1920-1440-960-480)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej knľi arabskiej lll grupy. (1907 m) opłata zazapis
246zł.

6. Nagroda 10 000 zt (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwĺ arabskiej ll grupy, które nie biegały. (í400 m) opłata za zapis
250 zł.

7. Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3_letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy, które nie
biegały. (1600 m) opłata zazapis250 zł.

8. Nagľoda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 3_letnĺch koni czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej KoniArabskich Czystej Knľi (PASB), które nie biegały. (í600 m) opłata zazapis
250 zł.



Dzień 3
Środa, 26 maja
Zapisy 18.05.2021do godz. 9.00.

1. Nagľoda Tiumena 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały
w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystajązZkg ulgiwagi, 30 000 zł_ 1kg' ZakaŻdą
sumę 15 000 zł wygraną ponad 30 000 zł - 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-
letnie korzystająz 2 kg ulgi wagĺ. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi
dla koni półknľi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5o/o pełnej knrui angielskiej' (4400 m) opłata zazapis720 zł.

2. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 5_letnich i starszych koni. Waga dla koni
5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały
w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystająz 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł _ 1 kg. Za kaŻdą
sumę 5 o00 zł wygraną ponad 10 000 zł - 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi
wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŻdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3850 m) opłata zazapis 660 zł'
3. Nagľoda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)

Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
tVtiędzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonitwie zprzeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie zpzeszkodami,
niosą 4 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach z pzeszkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg

nadwagi, zakaŻdąsumę 5 000 zł wygraną ponad 3 000 zł - dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają
z2 kg ulgi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półknľi
nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3600 m) opłata zazapis720 zł'
4' Nagľoda 20 000 zł (1 0000-4000-3000-2000-1 000)

Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla konĺ4-letnich 66 kg, d|a

koni 5-letnich i starszych 69 kg' ZakaŻdąsumę 30 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach
z płotami -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' Ulga wagi dla koni półknľi nie
przysługuje koniom, ktire w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniĄ 87 ,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3800 m) opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla

koni S-letnich i starszych 69 kg. ZakaŻdą sumę 5 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach
z płotami -1 kg nadwagi' Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga
wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej. (3600 m)

opłata za zapis 600 zł.
6. Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły
płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy -
4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę - 5 kg nadwagi; zakaŻdą kolejną Wygraną gonitwę
dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagĺ. Nie jest stosowana ulga wagi za
kategorĺe jeździeckie. (2600 m) opłata zazapis 390 zł.

7. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy' (1907 m) opłata za zapis 290 zł'

8. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lll grupy. (í600 m) opłata zazapis290zł'



Đzień 4
Czwartek, 3 czerwca
Zapisy 25.05.2021do godz. 9.00.

1. Nagľoda Konstelacji (kat' B) 40 000 zł (20000-8000-6000-4000-2000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa dla 4_letnich i starszych klaczy. (ĺ907 m) opłata zazapis75o zł.

2. Nagľoda ĺ4 000 zł (7000-2800-2100'1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lll grupy. (2200 m) opłata zazapis290zł'

3. Nagľoda 14 000 zl (7000-2800-2100'1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (2200 m) opłata zazapis29ozł.

4. Nagroda í2 000 zł (6000-2400-'1800-1200-600)
Gońitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej knľi arabskiej ll grupy' (1907 m) opłata zazapis
270 zł.

5. Nagľoda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3_letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (í600 m)

opłata zazapis250zł.
6. Nagroda'l0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gońitwa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata zazapis25ozł.
7' Nagroda ĺ0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (í907 m) opłata zazapis 250 zł'



Dzień 5
Środa, 16 czeľwca
Zapisy 8.06.2021do godz. 9.00.

1. Nagľoda Wrocławska Trial 24 000 zł (12000'4800-3600_2400-1200)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg' Konie, które od 1.07 .2020 nie wygrały
w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystająz 2 kg ulgi wagi' 30 000 zł - 1 kg' Za kaŻdą
sumę 15 ooo zł wygraną ponad 30 000 zł - 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg, Klacze 5- i 6-

letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi
dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5o/o pełnej knľi angielskiej. (4300 m) opłata zazapis720 zł'

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z pľzeszkodamidla 5_letnich i starszych koni. Waga dla koni
5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1'07 '2020 nie wygrały
w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystająz 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł - 1 kg. Za kaŻdą
sumę 5 ooo zł wygraną ponad 10 000 zł _ 1kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi

wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3400 m) opłata zazapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
tt/[iędzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg' Konie, które debiutują
w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami,
niđsą 4 kg nadwagi' Konie' które w gonitwach zprzeszkodamiwygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg

nadwagi, zakaŻdąsumę 5 000 zł wygraną ponad 3 000 zł - dodatkowy 1 kg' Klacze korzystają
z2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi

nie přzysluguje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3850 m) opłata zazapis720 zł'
4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnĺch i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla
koni S-letnich i starszych 69 kg. Za kazdą sumę 10 000 zł wygraną od 1'07.2020 w gonitwach
z płotami -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' Ulga wagi dla koni półknrui nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniei 87,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (4000 m) opłata zazapis 660 zł'
5. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Cykl gonitw z płotamidla 3-letnich koni
tVtiędzynarodowa gonitwa z płotami dla 3_letnich koni. Waga 63 kg' Konie, które debiutują w gonitwie

z płotami, niosą 4 kg nadwagi, pozostałe 14 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej knľi angielskiej.
(2800 m) opłata zazapis 660 zł.

6. Nagľoda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich ĺ starszych koni. Waga 60 kg. ZakaŻdąWygraną
gonitwę od 1'01 '2o2o konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-,5- i 6-letnie korzystĄąz 2 kg ulgi wagi.
Ńie ;est stosowana ulga wagi za kategorie jeżdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 390 zł.

7' Nagľoda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońitwa dla 4_letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 290 zł'

8. Nagľoda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 290 zł.



Dzień 6
Środa, 23 czerwca
Zapisy 15.06.2021do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-'1400-700)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 4_letnich i starszych koniwyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub

starsi uczniowie. Ulgi wagi z iytułu kategorii jeŹdzieckich jeŻdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 
-2kg,

a 1 0 gonitw - 1 kg. wszyscy ieźdżcy dosiadają koni bez bata. (ĺ 600 m) opłata za zapis 290 zł.

2' Nagroda ĺ4 000 zł (7000'2800-2100-1400_700)
Goňitwa dla 4_letnich i starszych koni lll grupy. (2200 m) opłata zazapis290 zł.

3. Gonitwa uczniowska (7). Nagľoda ĺ4 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 3_letnich koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi

uczniowie. Ulgi wagi z tytułu-kätegorii jeŻdzieckich: jeżdŹcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10

gonitw- ĺ kg. Wsžyscy- jeżdŹcy dosiadają konibez bata. (í907 m) opłata zazapis29ozł.
4' Nagroda 14 000 zł (7000-2800'2100'1400-700)

Gońitwa dla 34etnich koni lll grupy. (ĺ400 m) opłata zazapis 29o zł,

5. Nagľoda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Memoriał Kasi Litwiniuk
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej KoniArabskich Cżystej Krwi (PASB)' Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie
amäžonki dosiadają koni bez bata. (1907 m} opłata zazapis250zł.

6' Nagroda ĺ0 000 zł (5000-2000-1500-'1000-500)
Miidzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (ĺ907 m}

opłata zazapis 250 zł.
7. Nagľoda ĺ0 000 zł (5000-2000-1500_1000-500)

Goňitwa dla 3_letnicň roni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1600 m) opłata zazapis 250 zł



Dzień7
Środa, 25 sierpnia
Zapisy 17.08.2021do godz. 9.00.

1 . Nagľoda 'l0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gońitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (í907 m) opłata za zapts 250 zł'

2' Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gońitwa dla 3_letnich i starszych koni lV grupy' (2200 m) opłata za zapis 25o zł.

3. Nagľoda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gońitwa dla 3_letnich koni wyłącznie lV grupy. (ĺ600 m) opłata za zapis 250 zł.

4' Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gońitwa dla 2-letnich koni ll grupy, które nie biegały. (ĺ400 m) opłata zazapis 310 zł.

5. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800'2100-1400-700)
Gońitwa dla 3_letnich koni czystej krui arabskiej l grupy hodowli kľajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m) opłata za zapis 29o zł.

6' Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Goňitwa dla 3_letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (ĺ907 m} opłata za zapis 25o zł'

7. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (1600 m)
opłata zazapis250zł.



Dzień 8
Niedzie|a, 5 września
Zapisy 26.08.2021do godz. 9.00.

1. Wielka Wrocławska Nagroda Pľezydenta Wrocławia 200 000 zł (100000-40000-20000-16000-
1 2000-8000-4000)
Mĺędzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni
5-letnich 68 kg, dla koni6-letnich istarszych 69 kg. Klacze 5- i6-letnie kozystają z2kg ulgiwagi.
Koni dosiadają wyłącznie jeżdżcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej
10 gonitw z prżeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni
półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej

87,5o/o pełnej krwi angielskiej' (5000 m) opłata zazapis 3360 zł'
2. Wie!ka Partynicka í00 000 zł (50000-20000-15000-10000-5000)

Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla

koňi s-letnich istarszych 69 kg. Klacze 4-,5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi. Konidosiadają
wyłącznie jeżdŻcy, ktorzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z płotami lub
pizeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pólknľi nie

przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmnią 87,5%
pełnej knľi angielskiej. (4200 m) opłata za zapis 1860 zł.

3. Nagroda Galériusa o Puchar Staini Wyścigowej Kolesa 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla S-letnich istarszych koniWaga 69 kg' Konie, które od

1.1-o'2o2o nie wygrały w gonitwachzprzeszkodami sumy 10 000 zł, korzystająz2kg ulgiwagi,
20 ooo zł- 1 kg. ZakaŻdąsumę 1o 000 złwygraną ponad 10 000 zł-1kg nadwagi. Klacze 5- i6-
|etnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi
dla koni półrnľi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3400 m) opłata zazapis720 zł'

4. Nagrod a 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1 200)
Cyklgonitw z pneszkodamidla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które biegały
w gonitwach z przászkodami niosą 2 kg nadwagi. Za kaŻdą sumę 10 000 z1 wygraną w gonitwach

z ýrzeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga - 4 kg. Klacze kozystają z2kg
ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkruvi nie
pzysłuóuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o

pełnej knľi angielskiej. (3850 m) opłata za zapis720 zł.
5. 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
rońi s-letnich i starszych 69 kg. ZakaŻdą sumę 5 000 zł wygraną od 1.10.2020 w gonitwach

z płotami -1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga
wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodówodzie đo V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej. (3400 m)

opłata zazapis 660 zł.
6. Nagroda Toru Wyścigowego w Paľdubicach 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

cena Dostihoveho zavodiste Paľdubice
Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni' Waga 65 kg. Konie, które debiutują w gonitwie

z płotami, niosą 1 kg nadwagi; konie, któľe biegały w gonitwie z płotami niosą 3 kg nadwagi. Za
kaŻdąsumę 1o ooo zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna
nadwaga 5 kg' Klacze korzystaj ą z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeókie. Úlga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom' które w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiadają cô najmniej 87 ,5o/o pełnej knĺi angielskiej' (2800 m) opłata za zapis 660 zł.

7. Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla
roňi ł-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01'2020 ząęły 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

štosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 390 zł.



Dzień 9
Środa, 15 września
Zapisy 7.09.2021do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (ĺí). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000_500)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koniwyłącznie lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub

starsi uczniowie' Ulgi wagi z iytułu kategorii jeŹdzieckich: jeŻdżcy, ktőrzy nie wygrali gonitwy -.2kg,
a 10 gonitw - 1 kg. wszyścy j-eŹdŹcy dosiadają koni bez bata' (2200 m) opłata za zapis 250 zł'

2. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Goňitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy' (í907 m) opłata za zapis 25o zł.

3. Gonitwa uczniowska (12). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi

uczniowie. Ulgi wagi z tytułu-kátegorii jeżdzieckich: jeżdżcy, ktőrzy nie wygrali gonitwy - 2 kg, a 10

gonitw- ĺ rg. wsžyscy-leżdżcy dosiadają konibez bata' (í600 m) opłata zazapis25ozł.
4. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Gońitwa dla 2-letnich koni ll grupy' (ĺ600 m) opłata zazapis 310 zł'

5. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego
Gonitwa dla 3-letnich koni izystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (ĺ 907 m) opłata za zapis 29o zł'

6. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500_1000_500)
Goňitwa dla 3_letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej KoniArabskich Czystej Krwi (PASB). (1907 m) opłata zazapis25ozł.

7. Nagroda ĺ0 000 zł (5000-2000-1500_1000_500)
Mię-dzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (1600 m)

opłata zazapis250zł'



Dzień ĺ0
Środa,6 października
Zapisy 28.09.2021do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (í4). Nagroda ĺ0 000 zł (5000-2000-1500-1000_500)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV 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. wszyicy j,eżdżcy dosiadają koni bez bata' (í600 m) opłata zazapis250 zł.

2. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000_500)
Goňitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. (2400 m) opłata zazapis 250 zł'

3. Gonitwa uczniowska (í5). Nagľoda í0 000 zł (5000-2000-'1500-1000_500)
Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeżdźcy, którzy nie wygrali gonitwy - 2 kg, a 10

gonitw - 1 kg. Wszyscy jeżdżcy 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 ll grupy. (í400 m) opłata zazapis 310 zł.

5. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Goňitwa dla 3_letnich koni czystej knľi arabskiej l grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)' (2200 m) opłata za zapis 290 zł.

6. Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gońitwa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Knľi (PASB). (í 907 m) opłata za zapis 250 zł'

7. Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Mię-dzynarodowa gonĺtwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. (1600 m)

opłata za zapis 250 zł.



Dzień 11
Sobota, 16 paździeľnika' Dzień Woiewództwa Dolnośląskiego
Zapisy 7.10,2021do godz. 9.00.

1 . cľystaI Cup 172 000 zł (80000-32000-20000-16000-'12000-8000-4000)
Międzynarodowa gonitwa zpzeszkodamidla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni

słětnibn 68 kg, dlá koni6-letnich istarszych 69 kg. Klacze 5- i6-letnie kozystają z2kg ulgiwagi.
Koni dosia dĄąwyłącznie jeżdżcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej

10 gonitw z prżesztiodami' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni

półřrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej

87,5o/o pełnej knrui angielskiej. (5500 m) opłata zazapis2760zł'
2. Nagroda Masiniego 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)

Mi{dzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich i starszych koni' Waga 69 kg. Konie, które od

1'1'1.źo2o nie wygrały w gonitwachzprzeszkodami sumy 10 000 zł, korzystająz2ł<g u1giwagi,

20 ooo zł_1kg'.ŻaŔazdąsumę 1o ooo złwygraną ponad 10 000 zł_1kg nadwagi. Klacze 5- i6_

letnie korzystaĘ z 2 kg udi wagĺ. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie' Ulga.wagi

dla koni pdłtnľi nie prźysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5% pełnej knľi angielskiej. (4000 m) opłata za zapis 720 zł.

3. Nágľoda Marszałka ÚVoiewództwa Dolnośtąskiego 50 000 zł (25000-10000-7500-5000-2500)

Finał cyktu gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Prawo-staftu mają konie, ktÓre ukończyły co najmniejjedną z gonitw cyklu
Międzynarodowá gonitwa zprzeszkodamidla 4_letnich koni. Waga 67 kg' Klacze korzystają z2kg
ulgi wági' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
pžysłuóuje koniom, które w rodôwodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o

pełnej krwi angielskiej' (4000 m) opłata zazapis 1110 zł.

4. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Mię-dzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla

rońi s_letnich i staiszych 69 kg' ZakaŻdąsumę 30 000 zł wygraną w gonitwach z płotami od

1.11'2o2o r. - 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5'i 6-letnie korzystają z2kg
ulgi wagi. Nie jestltosowańa ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni piłknľi nie
pĚysłuóuje kóniom, które w rodówodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o

pełnej knľiangielskiej. (3600 m) opłata zazapis 660 zł.

s. Ńagróoa Pľzđwodniôzącego Sejmiku Dolnośląskiego 40 000 zł (20000-8000-6000-4000-2000)

Finał cyklu gonitw z płotamidla 3-letnich koni
Prawo'staftu mają konie, które ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu
Międzynarodowá gonitwa z płotami dla 3_letnich koni. Waga 66 kg Klacze korzystają z 2 kg ulgi

wabi. Ńie jest stosówana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
pđsługuíe koniom, które wrodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o

pełnej knľiangielskiej. (3000 m) opłata zazapis 960 zł'
6' Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Goňitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1907 m) opłata za zapis 250 zł.

7. Nagľoda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Goňitwa dla 2_letnich koni ll grupy, które nie biegały. (1600 m) opłata zazapis 310 zł.



Đzień 12
Czwaľtek, í1 listopada
Zapisy 2.11.2021 do godz. 9.00.

1. Nagľoda Zamknięcia Sezonu 24 oo0 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Mię:dzynarodowa ionitwa zprzeszlodami dla S-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie' które w

2021 ŕ. nie wygraý w gonitwachzprzeszkodami sumy 15 000 zł, korzystająz2kg ulgi'uĺagi,

30 ooo zł _ 1'řg' źauázaąsumę ĺ's ooo zł wygraną ponad 30 000 zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna

nadwaga 3 kg.klacze 5- i-6-letnle korzystająz2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za

kategořie jeŹázieckie. Ulga wagi dla końi półlwi n'le przysługuje koniom,'!!ó_re w rodowodzie do V
poko]enia'włącznie posialają cio najmniej 87,5o/o pełnej knľi angielskiej. (4200 m) opłata zazapis
720 zl.

2' Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000_2000-1000)
Mię-dzynarodowa gonit*' zprzeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które w

zožl ŕ' nie wygrałý w gonitwachzprzeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z2kg ulgiwagi,

1o ooo zł - 1-kg źauázaąsumę 5 ooo zł wygraną ponad 10 000 zł - 1kg nadwagi' Klacze 5- i 6_

letnie korzysta1ą z2kgutjiwagi. Nie jest stôšowaha ulga wagiza kategorie jeżdzieckie. Ulga.wagi

dla koni półĺ.rwi'nie pržysł-ugujJkoniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co

najmniej 87,5% pełnej krwiängielskiej' (3400 m) opłata zazapis 660 zł.

3. Nágľoda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
MięŹzynarodowa gonit*" z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg.-K_onie, które debiutują

w jonĺtwie z przešzkodami, korzystają z2kg ulgi wagi' ZakaŻdąsumę 10 000 zł Wygraną W

go-nitwach z przeszkodami 1 kg ňaowägi' Máksymalna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi

řvagi. Nie jesi stosowana ulga wagi za Řategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie

prz-ysługuje koniom, które w-rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o

pełńej knrui angielskiej' (3850 m) opłata zazapis720zł'
4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Mięäzynarodowa gonit'" z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla

koni S_letnich i stařszych 69 kg. ZakaŻdąsumę 30 ooo zł wygraną w gonitwach z płotami w 2021 r.

1 kg nadwagi. t\łáksyŕnalna nädwaga 3 kö. Klaóze 4:: 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi. Nie

jesistosowana ulga w agi za kategórie jeŻdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie przysługuje 
.'koniom, 

które w rödowoäzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi

angielskiej. (3800 m) opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200'2400-1600-800)
Mię:dzynarodowa goiit*" z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla

koni 5-letnich i stařszych 69 kg. aakaŻdąsumę 5 ooo zł wygraną w gonitwach z płotami w 2021 r- 1

kg nadwagi. Maksymälna nadúaga 3 kg. Klacz?'!-,5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi. Nie jest

,řoro*.nä ulga wági za kategorié ;ezožieckie' Ulga wagi dla koni półknľj.nie przysługuje koniom,

które w rodowodzie'do V pokóleniä włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej knľi angielskiej.

(3400 m) opłata zazapis 600 zł'
6. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Mię-dzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. konie, które biegały w gonitwie

z piotámi niosą 2 řg nadwag i' Za kaŻdąsumę 1o ooo zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo

1 
'kg 

nadwagi. Makšymalna nadwaga 4 kg. K|a9ze korzystają z2kg ulgĺ wagi. Nie jest stosowana

ulgä wagi 
'ä 

t<at"goŕie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie przysługuje koniom, 'k!ó'9 ľ^ -
rodowodzie do V řokolänia włącznie posiadáją co najmniej 87,5o/o pełnej knľi angielskiej. (3000 m)

opłata zazapis 660 zł.

7. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Goňitwa dla 3-letnicň i st"rs'ych koni wyłącznie lV grupy. (2400 m) opłata za zapis 250 zł'

8. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Goňitwa dla 2-letnich koni ll grupy' (í600 m) opłata za zapis 310 zł'

YREKTOR



Gonitwa eksterierow a - szczegółowe warunkĺ

Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych koni czystej knľi arabskiej, które

.páłniäią co na1mňiejjeden ztrzeeh poniższych warunków:

1. co najmniej dwÓch ztrzech przodków w linii męskiej - ojciec, dziadek lub

pradźadeŕ- brało udziałw pokazach ,,W ręku'' rozgrywanych zgodnie z

zasadami ECAHo ĺ co najmniejjeden z nich zdobył tytuł czempiona,

wiceczempiona lub brązowy medal,

2. chociaż jeden z WW. pzodków zdobył toŻsamy tytuł na pokazie EcAHo
kategoriiTitle,

3. przyňajmniejjeden z WW' przodków zdobył co najmniejtytuł narodoľ^"go

czempiona w kategorii ,,W ręku'' kraju, który nie jest członkiem ECAHo'

Właścicielkonia na co najmniej siedem dni przed pienľszym zapisem powinien

zgłosió go do Polskiego źwiązku Hodowców KoniArabskich na adres mailowy

ořn.".ožńráoo'ľ'ŕä.ó."or *r^rr.oświadczeniem, jakiwarunek koń spełnĺa, podając

@ i nazwęczempionatuoraz dokumentację tego

wydarzenia, jeśli jest w jej posiadaniu'

J ed nocześn ie oświad czenie właściciela powin no zawieraó od rębną i wy rażną

klauzulę, lz za praidiiwose podanych danych ponosi on pełną odpowĺedzialność'
potsxi żwlązekHodowców Koni Rráuskich pzeprowadzi weryfikację zgłoszeń w

aspekcie *y"g"ny.l'' warunków kwalifikacji i materiał z tejweryfikacji przedstawi

Polskiemu KlubowiWyścigów Konnych, który niezwłocznie przekaŻe organizatorowi

iistę toniczystej tnľi árao-skiejzakwalifikowanych do gonitwa eksterierowych'



2021

nitwy sumakrwiangikonie

80000420000n
LL 26400024000
! s0000s0000

L7ŻoooLL72000
200000L200000

4800016000 3płotowe
180000920000
40000L40000

L L00000100000

n
3 30000100004-letnie i starsze lV gru
8 LL2000140004-letnie i starsze lll

320002r.60004-letnie i starsze ll gruPa
40000L400004-letnie i starsze kat. B

5 50000L00003-letnie i starsze lV gruPa
L6000L6000 13-letnie i starsze ll a
3000031_00003-letnie lV u

8 1L2000r.40003-letnie lll a
I L6000160003-letnie ll a

800005L60002-letnie ll pa
165200069razem

krwiarabskiejkonie
9600L96004-letnie i starsze lll u

L 12000L20004-letnie i starsze ll gruPa
15000010000 153-letnie ll gru a
4200031_40003-letnle I grupa

213600Żorazem

186560089te

niuk
Tolĺ1

ĺi


