
PLAN GoNlTW - WRocŁAw 2022

Dzień 1

Wtorek, 3 maja
Zapisy 26.04.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda otwarcia Sezonu Przeszkodowego 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-'1200)
Gonĺtwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z pzeszkodami dla S-letnich i starszych koni' Waga dla koni
s-lótni'cn 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2021 nie wygrały w gonitwach
z przeszkodańi sumy 10 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg' Z9 każdą sumę 10 000 zł
wýgraną ponad 20 000 zł - 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie koľzystają
zZ-kg uĺgi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni piłkrwi nĺe
przyďługú;e kđniom, które w ľodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej
krwi angielskiej. (4300 m) opłata za zapis 72o zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
s-lětniôn 68 kg, dlá koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2021 nie wygrały w gonitwach
z paeszkodańi sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł _ 1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł
Wygraną ponad 'lo oo0 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi wagi. Nĺe jest
stôśowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, ktire w
rodowodzie oó v pórotenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3850 m)
oplata za zapis 660 zł.

3' Nagroda 24 000 zł (1 2o00-4800-3600-2400-1 200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międżynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg- Konie, ktire debiutują
w gonitwie z przeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi

wagi' lĺĺe jesi stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla konipołkrwi nie przysługuje
kon-iom, kiire w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 '5% 

pełnej krwi angielskiej.
(3a00 m) opłata zazapis720 zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni
s_lätni-crl i starszych 69 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną od 1.o6.2021 w gonitwach z płotami _1 kg
nadwagi. Maksyńalna nadwaga 3 kg. K|acze 4-, 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowána ulgá wagĺ za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie oó v pđtolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej. (3600 m)

opłata za zapis 660 zł.
5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynárodowa gonitwa z płotami dla 4-letnĺch i starszych koni, ktire nie biegały w gonitwach z płotami
ani z pzeszkodami. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni S-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-
letnie korzystająz 2 kg ulgĺ wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla
koni półkrwi niô przysługuje koniom, ktÓre w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej
87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3a00 m) opłata za zapis 600 zł.

6' Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. ZakaŻdąwygraną gonitwę

od'1.0l .2a21konié niosą2kgnadwagi.Klacze 4-,5-i 6-letniekozystająz2kgulgiwagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckĺe. (3200 m) opłata za zapis 405 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznĺe lll grupy' (1907 m) opłata za zapis 29o zł.

8. Nagroda 14 000 zł (7000-28o0-2100-1400-700)
ooňiĺľa dla 3-letnich koni lll grupy, które nie bĺegały. (1907 m) opłata za zapis 29a zł.
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Đzier\2
Sobota, 14 maja
Zapisy 5.05.2022 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (í). Nagroda í4 000 zł (7000-2800_2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznĺe uczniowie lub starsi
uczniowie. U|gi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich : jeżdżcy, ktirzy nie wygrali gonltwy _ 2 kg' a 10 gonitw
_ 1 kg.Wszyscy ieżdżcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) opłata zazapis290 zł.

2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
ooňiĺľa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i staľszych koni' (2200 m) opłata za zapis 290 zł.

3. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońiĺľa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1907 m)opłata zazapis29ozł.

4. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
oońitwa dla 3-letnich koni lll grupy, które nie biegaly. (í600 m) opłata zazapis290 zł.

5. Gonitwa uczniowska (2). Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigów Konnych
Gonitwa'ola 4-letnĺch i starszych łoni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wy1ącznie
uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagĺ z tytułu kategorii jeŹdzieckich jeżdżcy, którzy nie wygrali
gonitwy _2kg, a 10 gonitw _ 1 kg. Wszyscy jeżdżcy dosiadają koni bez bata.(1907 m) opłata zazapis
25a zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)
Goňitwa dla 3-letnich koni czystejkrwiarabskiej ll grupy, które nie biegały. (1400 m) opłata zazapis
262zł.

7. Nagroda 11 200 zl (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Mi{dzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy, które nie biegały.

(1600 m) opłata za zapis 262 zł'



Dzień 3
Sobota, 28 maja
Zapisy 19.05.2022 do godz. 9.00.

'l. Nagľoda Tiumena 24 000 zł (12000-4800-3600_2400_1200)
Gońitwa pod patronatem Poĺskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynárodówa gonitwa zprzešzkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga dla koni

s-lätniän 67 kg, dlä koni 6-leinich i starszych 69 kg. Konie, które-od 1.06'2021 nie wygrały w gonitwach.

ź pźeszt<ooaňii 
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10 o00 zł, korzystäją z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg, Z9kaŻdąsumę 10 000 zł

ńýgruną ponad 20 ooo zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie koľzysĘą
i 2"Ŕg uldi wagi. Nie jest stosoňana ulgá wagi zä kategorie jeŹd.zieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie

pi'y'-ĺugüj" ko"niom, ĺ<tóre w rodowodzIe do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pełnej

knľi angielskiej. (4400 m) opłata zazapis720 zł-

2. Nagrođa 20 ooo zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynárodowa gonitwa zprzešzkodamidla Słetnich istarszych koni. Waga d1a koni

s-lätniäľ, 68 kg, dlä koni 6-leinich i starszych ô9 kg. Konie, k|9r9-od 1.06.2021 nie wygrały w gonitwach

z paeszkodaňii sumy 5 000 zł, korzystaj{ z 2 kg úlgi wagi, 10 000 zł _ 1 kg. ZakaŻdąsumę 5 000 zł

ńýgiuną ponad 10 oóo zł _ 1 kg naciwali. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi.wagi' Nie jest

.t'ošo'uńu ulga wagi za katego-rie jeździeckie. Ulga wagi dlq !o-1i piłknĺi'nie.przysługuje koniom, ktire w
rodowodzie oó v po:rotenia wlącznie posiadają cđ najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3850 m)

opłata zazapis 660 zł.
3. Nägroda 24 000 zł (12o00-4800_3600_2400-1200)

eońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Cykt gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują

w gonĺtwie z przešzkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą

ł řg ńááw"gí. Konie, które w goňitwä"r' z przószkodami wygrały sumę 3 000 zŁ niosą 5 kg nadwagi, za

każäą 
'urn{s 

000 zĺ wygraną-ponad 3 00Ô zł - dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi' Nie

;eśt siosowäna ulga wág\ r^ ŕátegorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi.nie przysługuje koniom,

ĺ,tóre w rodowodzTe do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej.

(3600 m) opłata zazapis720 zł.
4. Ňagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gońitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynárodőwa gonitwa z płota"mi dla 4_letňich ĺ starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni

s-lětniĹn i starszyčh 69 k9. ża każdą sumę 1o 000 zł wygraną od 1 .06.2021 w gonitwach z płotami -1 kg

nadwagi. Maksymalna nädwaga 3 ka'. Klaóze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2.kg ulgi wagi. Nie jest

stosowäna ulgá wagi za kategärie jeŹdzĺeckie. Ulga wagi dlq }o-li półkrwi.nie.przysługuje koniom, które w

rodowodzie oó v poirolenia wTącznie posiadają cđ najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3800 m)

opłata zazapis 660 zł.
5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Gońitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigow Konnyc.h

Międzynárodówa gonitwa z płota"mi dla 4-letńich i starszych koni. Waga_dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni

s-lätniĹľ' i starszyčh 69 kg. ża każdą sumę 5 000 zł wygianą od 1.06.2021 w gonitwach z płotami -1 kg

nadwagi. Klacze 4-,5- i 6"-letnie korżystają z 2 kg uĺgi wagĺ. Nie.jest stosowana ulga wagi za kategorie

;eŹozieřkie. Ulga wagi dla koni pÓłtnľi nie'przysługuje. k911o1'.]<tóľe w rodowodzie do V pokolenia
'ńĘcznie posiaäają có najmniej'87,5% qełnej]<1wiangielskiej' (3600 m) Opłata zazapis 600 zł.

6. Nagroda í7 000 zł (8500_3400-2550-1700-850)- 
Mię-dzynarodowa gonit*u ll grupy dla 3_letnich koni' Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły

płainego miejsca,"niosą z tďnäo'wagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy _ 4 kg

haowa"gi; końie, które wygräy gonitwę - 5 kg nadwagi; zakaŻdąkolejną Wygraną gonitwę dodatkowo

2 kg naldwagi. Klacze rózvsĺďą z 2 kg ulgi wagi. Niđ jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie.

(2600 m) opłata za zapis 4o5 zł.
7' Ňagroda í4 ooo zł (7000-2800-2100-'1400-700)

coňiĺľa dla 4-letnicň i starszych koniwyłącznie lll grupy' (í907 m) opłata zazapis290 zł'

B. Nagľoda 14 00o zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3-letnicň koniwyłącznie lll grupy. (1600 m) opłata zazapis29o zł.



Đzień 4
Sobota, 4 czerwca
Zapisy 26.05.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Konstelacji (kat. B) 44 000 zł (2200o-8800-6600-4400-2200)
Mięizynarodowa gońitwa dla 4-letnich istarszych klaczy. (1907 m) opłata zazapis 810 zł.

2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800_2100-1400-700)
ooňiĺľa handikapowa lll gľupy dla 4-letnich istarszych koni. (2400 m) opłata zazapis29o zl.

3. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (2200 m) opłata zazapis290 zł'

4. Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
ooňiĺľa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych konĺczystej knľi arabskiej. (1907 m) opłata za
zapis 250 zł.

5. Nagroda fi 2a0 zł (5600-2240_1680_1120-560)
Memorial Kasi Litwiniuk
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3_letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. Koni dosiadają
wyłącżnie amazónki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata.(1907 m) opłata zazapis
262zł.

6. Nagroda 11 200 zł (560a'2240_'l680-'1120-560)
Goňitwa dla 3-letnicil koniczystejkrwiarabskiejllgrupy. (1600 m)opłata zazapis262zł.

7. Nagroda 11 200 zł (5600'2240_1 680-1 1 20-560)
Mię-dzynarodowa gonitwa eksteľierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy' (ĺ400 m) opłata
za zapis 262zł.



Dzień 5
Czwartek, í6 czerwca
Zapisy 9.06.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Wrocławska Trial24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa zpzeszkodamidla S-letnich istarszych koni' Waga dla koni
s-lätniôrl 67 kg, dlá koni G-leinich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07 .2021 nie wygrały w gonitwach

z pzeszkodaňi sumy 1o 000 zł, korzystáją z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg' Za każdą sumę 10 000 zł

wýgraną ponad 20 ooo zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzysĘą
z 2-kg uigi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkĺwi nie
przysTugü1e ko_-niom, i<tóre w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pełnej

krwi angielskiej. (4300 m) opłata za zapis720 zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynärodowa gonitwa z pzeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
s-tětniôrl 68 kg, dlá koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2021 nie wygrały w gonitwach

z przeszkodaňi sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 'l0 000 zł _ 1 kg. Za kaŻdą sumę 5 000 zł

wýgraną ponad 10 ooo zł - 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi.wagi. Nie jest

stôšowana ulga wagi za katego}ie jeździeckie. Ulga wagi dla koni piłkrwi nie przysługuje koniom, ktÓre w

rodowodzie oó v pokotenia wiącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej' (3400 m)

opłata zazapis 660 zł.
3. Nagroda 24 A00 zt (12000-4800-3600-2400-1200)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa z pzeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonitwle z przešzkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, ktÓre biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą
4 kig nadwagí. Konie, które w gońitwácn z przeszkodamiwygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za
kazäą sumę-S 000 zł wygraną ponad 3 000 zł - dodatkowy 1 kg' Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest s'iosowäna ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom,

i.tÓre w rodowodzĺe do Ý pokolenĺa włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(3850 m) opłata zazapis720 zł.

4. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynárodöwa gonitwa z płotami dla 4_letnich i starszych konĺ. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni

s-tätniôn i starszyčh 69 kg. Za każdą sumę B 000 zł Wygraną od 1.07.2021w gonitwach z płotami _1 kg

nadwagi' Maksymalna nádwaga 4 k!. Klacze 4-,5- i 6-letnie koaystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest

stosowäna ulgá wagi za kategórie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, ktire w

rodowodzie oó v pđ<otenia wiączn|e posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej. (4000 m)

opłata zazapis 660 zł.
5. Nagroda Rutena 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni' Waga 63 kg. Konie, ktore debiutują w gonitwie

z piotámi, niosą 4łg nadwagi, pozostałe 14l<g. Klacze korzystają z 2 kg ulgiwagi. Nie.jest stosowana
utga wagi za kaiegorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni piłkrwi nie przysługuje koniom, które w
roäowod}ie do V [okolônia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pelnej krwi angielskiej. (2800 m)

opłata za zapis 660 zł'
6. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)

Mię'dzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni' Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę

od'1.0i.2021 konĺe niosą 2 lig nadwagi' Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają . ?kg ulgi wagi. Nie jest

stosowana ulga wagi za liategorie jeŹdziecl<ie' (3200 m) opłata za zapis 4o5 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
coňitwa dla 4-letnicň istarszych lĺoni wyłącznie lll grupy' (1600 m) opłata zazapis290 zł'

B. Nagroda'l4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3_letnich koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 29o zł.



Dzień 6
Sobota, 25 czerwca
Zapisy 15.06.2022 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (3). Nagroda 14 000 zł (7000-2800_2100-'ĺ400-700)
Gonitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Gonitwa'ola 4-tetnicrl i starszychłoni wyłączhie lll grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgiwagiz tytułu kategoriije2dżieckich:jeżdżcy, którzy nie wygrali g^onitwy _2kg, a 10 gonitw
_ 1 kg. Wszysty ieźazcý dosiadaĘ koni bez bata. (2200 m) opłata za zapis 29o zł.

2. Nagróda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
coňitwa handikapowa lll grupy dla 4_letnich istarszych koni. (1907 [)_opłata zazapis29ozł.

3. Gonitwa uczniowska (4). Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2't00-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa'ola i-letnicn koni wyłącznie lll grupý. Koni dosiadają wyłącznie uczni_owie lub starsi uczniowie.
Ulgi wagi z tytułu kategoriijeŹdiieckicn iezdzcy, którzy nie wygrali gon]twy - 2kg, a 10 gonitw - 1 kg.

wšzyscý 1ez-ożcy dosiádajĄ koni bez bata. (í 907 m) opłata za zapis 290 zł.
4. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-'ĺ400-700)

Goňitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (1400 m) opłata za zapis 290 zł.

5. Nagroda 11 20o zł (5600'2240-1 680-1 1 20-560)
Mięidzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (í907 m) Opłata

zazapis262zł.
6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)

Mięidzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy' (1600 m) opłata
za zapis 262 zł.

7. Nagroda 11 200 zl (5600-2240-'1680-1120-560)
ooňiĺľa dla 3_letnicil koniczystejkrwiarabskiejllgrupy' (1907 m)opłata zazapis262zł



Dzień 7
Sobota, 13 sierpnĺa
Zapisy 4.08.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda í1 000 zł (5500'22o0-1650-100-550)
ooňiĺľa dla 4_letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1 907 m) opłata za zapis 260 zł.

2. Nagroda 1ĺ 000 zł (5500-2200-'1650-'100-550)
ooňiĺľa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i staľszych koni. (2200 m) opłata za zapis 260 zł'

3. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-100_550)
Goňitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lV grupy. (1600 m)opłata zazapis260zł.

4. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-'ĺ700-850)
Goňitwa dla 2-letnicň koni ll grupy, które nie biegały. (í400 m) opłata za zapis 320 zł.

5' Nagroda 14 200 zł Q1ao-284o-2130-142o-710)
Mięlzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3_letnich koniczystej krwiarabskiej l grupy' (1907 m) opłata
za zapis 292 zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Goňitwa dla 3_letnicil koniczystejkrwiarabskiej ll grupy (1907 m)opłata zazapis262zł.

7. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20_560)
Mię]dzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (í600 m) opłata
za zapis 262 zł'



Dzień 8
Niedziela, 4 września
Zapisy 25.08.2022 do godz. 9.00.

1' Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia 200 000 zł
(1 00000-40000-20000-1 6000-1 2000-8000-4000)
éonitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynárodowa gonitwa zpuešzkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni

s-lätni'"r' 68 kg, dlä konio-leinich i starszych 69 kg. Klacze 5- i.'6łetnie korzystają z2kgulgi wagi. Koni

áoiiaáaią wyłä'cznie jáżdŹcy,ktorzy w spôsób waźny ukończyli co najmniej 't0 gonitw z przeszkodami..

Ér"ńo stärtű ńa;ą Ř.jňi., łtŹír" uxoĺczyły w sposób .ważny pŕzynajmniejjedną gonitwę z przeszkodami.

Nie jest stosowana ulgá Wági za kategôňe jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie. przysługuje koniom,

ktire w rodowodzie Jó v poT<olenia wiącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej.

(5000 m) opłata zazapis 3360 zł.
z. ilvielra Éańynicka íoô 0oo zł (50000-20000-15000-10000-5000)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnyc.h

Międzynárodó*u gil1ńu zpłotańi dla 4-letňicni starszycń koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni

s-látniôn i starszyčň óó rg. Kla"ze 4-, 5_ i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi' Koni dosiadają wyłącznie
pżdlż.cy, którzy w sposóbíaŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw.z płotami lub przeszkodami. Prawo
''táńu 111uią tonie, ĺitore ukońcźyły w spósób waŻny pŕzynajmniejjedną gonitwę z płotami lub

ńii"srtoäá*i. Nie.jäststosowuná ulga wagi za kaiegoŕie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie

brżysługuje roniom, xtoře w rodowod"zie do-V pokolenia wiącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej

i<rwi angiólskiej' (4200 m) opłata za zapis 1860 zł.

3. Nagrodl-a Galei'iůsa 24 obo zt (12000-4800_3600-2400-1200)
Gońitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyś9igolry Konnych
Międzynárodöwa gonitwa zpzešzkodamiolä S-letnich istarszych koniWaga 69'kg. Konie, które od

l.lo.iozl nle wygláiý w gońitwacrr z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ul.gi wagi, 10 000 zł

- 1 kg. ZakaŻdĄšunię s"ooo zł wygráną ponad 10 000 źł _ l ug nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają

z z Ŕ! ulgi wagi.'Nie ;e'si.io.o*uńä ulgä wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla' koni pólkrwi nie

pŕv.'ĺugűj" ko"niom, ĺ.to'u * rodowodň do Ý pokolenia włącznie posĺadają co najmniej 87,5% pełnej

i<rwi angiétskiej. (3400 m) opłata za zapis720 zł.

4. Nagrođa Japé'a'24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
oo-nitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Cykt gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
trlliędžynarodo*u góńit*u z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga Q6-\o-. Konie, ktire bĺegaly

w gonĺtwacn , prierizioaarni nio"ą 2 kg nadwag i. Za kaŻdą.sumę 1 0 000 1ł wygraną w gonitwach . .

i izeszrooańi ooJátLońó ĺ xg näowägi. Makšymalna na'dwaga _ 4 kg' Klacze kozystają z 2 kg ulgi

wägi. Nie jest stosowáná ulga űagi za kätegorie'jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni qółkrwi nie przysługuje

koniom, które w roáówooziđ oo V-pokoleniďwłącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej knirli angielskiej.

(3850 m) opłata zazapis720 zł.
5. Ňagrodá 20 00o zł (10000-4000-3000_2000-1000)

Go-nitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyś9iqow Konnych
Międzynárodő'u gonii*u z płotňi dla 4-letńichi starszycń koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni

s-tätniärl i starszyđń oó kg. ża każdą sumę 5 000 zł wygianą od 
'1.1o.2021 

w gonitwach z płotami _1 kg

nadwagi' Klacze'4-,á_ i oll"tni" korźystają z 2 kg ulg.i'wagi. Nie.jest stosowana ulga wagi za kategorie

jeiozieřxie' Utga wagi dla koni pqryyi nie przysługu1e. ko11o1'.]<tÓre w rodowodzie do V pokolenia

włą"ini" posiaäa;ą iä najmniej 87 ,5o/o pełnej lirwi angielskiej (3400 m) qPĘt9_ą zapis 660 zł.

o. Ńábróa"'Toru Wyścigo*"go'* Pardubica-ch 20 oo0 zł (1 0000-4000-3000-2000-1 000)

Ceńa Dostihoveho zavodiste Pardubice
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cykl gonĺtw z płotami dla 3'letnich koni
uięožynarooo*u óóńit*u z płotami dla 3-letnich l<oni' Waga 65 kg. Konie, któľe debiutują w gonitwie

ź piátámi, niosą 1 ig nád*ub;; konie, które biegały w goniiwie z płotami niosą 3 kg n'adwagi. Za kaŻdą

i,i'ę ĺo boo .ł *ygřuńą * g"onit*"cń z płotami oóoattowo 1 kg nadwagi. Mal<symalna nadwaga 5 kg-

xlácże korzystają?z r<ď ulgj wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla

koni półkrwi'nie-priviłuöujä koniä', które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej

87,5ő/o pełnej krwi angieiskiej. (2800 m) opłat9za zapis 660 zł'
7. Nagrođa 17 0oo zł (8500-3400_2550-1700-850)

Mięi'ynurodowa öo'ňii*u ll grupy dla 3-letnich ĺ starszych k9ni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg' dla koni 4-

i"tńi"ń i starszychtó kg. xoňi", ŕtóre oo 1.O1.2021zajęły płatne miejsce' ale nie wygrały gonitwy niosą

ż t<g nadwagi; 
'konie, 

ttóre wygŕały gonitwę - 3 kg nadwagi; za kaŻdą l<olejną Wygraną gonitwę

dod"atkowo ž Lg näd*ági. Kláčze e-l ł-, s-'i 6-letňie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga

wagi za katego-rie jeźdzĺeckie. (3200 m) opłata za zapis 405 zł'



Dzień 9
Sobota, 10 września
Zapisy 1.09.2022 do 9od2.9.00.

1. Gonitwa uczniowska (5)' Nagroda 11 000 zł (55oo-22o0-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnyeh
Gonitwa'ola 4-letnicn i starszych-koni wyłącznie Ĺv grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi

uczniowie. Ulgi wagi z tytułu Ŕategorii je2dżieckich:jeźdżcy, którzy nie wygrali g^onitwy _ 2 kg, a 10 gonitw
_ 1 kg. Wszysly ieźdzcý dosiadaĘ kohi bez bata' (2200 m) opłata zazapis260 zł.

2' Nagroda 11 000 zł (5500'2200-1650-100-550)
ooňiĺrua handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1907 mJ_oplata za zapis 260 zł.

3. Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa'ola á-letnicrr koni wyłącznie lV grupý. Kóni dosiadają wyłącznie uczniowie lub^starsi uczniowie.

urgi Wagi z tytułu kategorii jđŹd)ĺeckicn :jeżďzcy, którzy nie wygrali golt_WĽ - 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg.

Wšzysďy 1eŹ'dŹcy dosiádaj{ koni bez bata. (1600 m) opłata za zapis 26a zł.
4. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)

ooňiĺľa dla 2-letnicň koni ll grupy. (1600 m) opłata za zapis 320 zł.

5. Nagroda 14 20o zł (710a-2B40'2130'1420-7 10)
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy. (1907 m)oplata
za zapis 292 zł.

6. Nagroda 11 200 zl (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
ooňiĺľa dla 3_letnicil koniczystejkrwiarabskiej llgrupy. (í600 m)opłata zazapis262zł'

7. Nagroda 11 200 zł (5600'2240_ 1 680-1 1 20-560)
Mię'dzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-leinich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata

za zapis 262 zł'



Dzień 10
Sobota, 24 września
Zapĺsy 15.o9.2022 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (7). Nagroda 1í 000 zł (5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych' 

.

Gonitwa dla 4-letnich i starszychłoni wyłączhie ĺv grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi

uczniowie. Ulgiwagiz tytułu Ŕategoriije2dżieckich:jezażcy, ktÓrzy nie wygrali g^onitwy _2kg' a 10 gonitw

- 1 kg.Wszyšcy;eždŹcý dosiadaĘ końi uez bata. (1600 m) opłata zazapis260 zł'

2. Nagróda 1í 000 zł (5500-2200-'1650-100-550)
ooňiĺľa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni.. (2_400Ę_opłata za zapis 260 zł.

3. Gonitwa uczniowska (8). Nagroda 1í 000 zł (5500_2200-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigow Konny9h
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącz_'nie lV grupý. Kóni dosiadają wyłącznie uczniowie lub^starsi uczniowie.

ÚlgiWagiztytułukategoriijelzo)iecxicn:jeżďżcy,ktirzyniewygraligonilwy-2kg,a 10gonitw_1kg'
wšzyscý ježazcy dosiádają konibez bata. (í907 m) opłata zazapis260zł,

4. Nagŕodá 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
ooňiĺľa dla 2-letnich koni ll grupy. (1 400 m) opłata za zapis 320 zł'

5. Nagroda 14 20a zł Q 100-2840'2130-1420-71 0)
Mięlo.ynurodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy. (2200 m) opłata

zazap|s292zł.
6. Nagroda 11 2oo zł (56oo'2240_1 680-1 1 20-560)

coňitwa dla 3-letnicil koniczystejkrwiarabskiej llgrupy. (1907 m)opłata zazapis262zł.
7. Nagroda 11 20o zł (5600'2240_1 680_1 1 20-560)

Mięäzynarooowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (í600 m) opłata

zazapis262zł.



Dzień 11

Sobota, 15 pażdziernika - Dzień Województwa Dolnośląskiego
Zapisy 6.10.2022 do godz. 9.00.

'1 . Crystal Cup 172 000 zł (80000-32000_20000-1 6000-1 2000-8000-4000)
Gónitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynárodôwa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich istaľszych koni. Waga dla koni

słätni'cn 68 kg, dlä koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi' Koni

dosiadają wyĘcznie leżdżcy, którzy w spôsób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami.

É'u*o łártű mają kónie, które uróńczyły w sposób ważny przynajmniej jedną go'nitwę z przeszkodami'

Nie jest stosowaha ulga wagi za kategoŕie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie. przysługuje koniom,

którä w rodowodzie dó V pokolenia wĺącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej.
(5500 m) opłata zazapis2760 zł.

z. Ňagrodá Masiniego 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynärodówa gonitwa z pzešzkodami olá s-letnich i starszych koni. Waga 69 kg Konie, które od

l .l|l .zozl nie wyg*rały w gońitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2_ kg^ulgi wagi, 10 000 zł -
1 kg. Zakażdą śumę s olo zł Wygraną ponad 10 000 zł - 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie kozystają
z 2'kg ulgi *agi. ruie'jest stosowäńa ulla wagi za kategorie jeŹd'zieckie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie
przys'ĺugř;e t<o.-niom, które w rodowodzie do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej

krwi angielskiej. (a000 m) opłata za zapis 72o zł.

3. Nagrođa marśzäłła Województwa Dolnośląskiego 50 000 zł (25000-10000_7500-5000-2500)
Finał cyklu gonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Prawo-starĺu mają konie, które ukończyły co najmniejjedną z gonitw cyklu
Międzynarodowá gonitwa z przeszkodámi dla 4-letnich konł. Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi

w"gl. Ńie jest stosówana ulga wagi za kategorie jeżdzieckie' Ulga wagi dla koni Ęółkrwi nie przysługuje

konfom, riore w rodowodziđdo V pokoleniáwłącżnie posiadają co najmniej 87 '5% 
pełnej krwi angielskiej.

(a000 m) opłata zazapis 1110 zł.
4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynárodówa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg' dla koni

s-tetniän i starszyčh 69 kg. Za każdą sumę 8 000 zł Wygraną w gonitwach z płotami od 1.11 .2021 r. - 1 kg

nadwagi. Maksymalna naidwaga 4 k!. Klacze 4-, 5- i 6-|etnie kozystają z.2.kg ulgi wagi. Nie jest

stosowäna ulgá wagi za kategóľie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie.przysługuje koniom, które w

rodowodzie oó v pđrolenia włącznie posiadają co najmnie.i 87 ,5% pełnej krwi angielskiej. (3600 m)

opłata za zapis 660 zł.
5. Nägľoda Prźewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego 40 000 zł (20000-8000-6000-4000-2000)

Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Finał cyklu gonitw z płotami dla 3-letnich koni
Prawo-starlu mają konie, ktore ukończyły co najmniejjedną z gonitw cyklu
Międzynarodowá gonitwa z płotami olá g-tetnicn koni' Waga 66 kg. Klacze korzystają z.2 kg ulgiwagi. Nie
jesi stósowana ul{a wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi d|a koni półkrwi nie przysługuje koniom,

i tore w rodowodzTe do Ý pokolenĺa włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(3000 m) Opłata za zapis 960 zł.

6. Nagľoda 1í 000 zł (550o-2200-1650_100-550)
Goňitwa dla 3-letnicil i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1 907 m) opłata za zapis 260 zł.

7' Nagroda í7 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Goňitwa dla 2-letnicň koni ll grupy, które nie biegały. (1600 m) opłata za zapis 320 zł.

8. Nagroda 11 20A d $600-2240-1680-1120-560)- 
tvię-ozynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy' (1907 m) opłata
za zapis 262 zl.



Đzleń 12
Piątek, 11 listopada
Zapisy 3.11.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu 24 00o zł (12000'4800-3600_2400-1200)
Mię-dzynarodowa gonitwa z pzeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie' ktőre w 2022
r' nie wygrały w gđnitwach z przeszkodami sumy 1o 000 zł, korzystaĘ z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg.

za kaŻć]Ąsu''mę Ťo 000 zł wygraną ponad 20 000 zł - 1 kg nadwagi. Maksymalna p!ry9oa 3 kg- Klacze
5_ i 6-letńie koŕzystają z z kó utgi wägi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi

dla koni półkrwi hie lrzysługu.ie koniom, które w rodowodzie do V p-okolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (4200 m) opłata za zapis 7 20 zł,

2' Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Mĺęldzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich istarszych koni. Waga 69 kg. Konie, ktőrew 2022
r.nieńygraływgđnitwachzprzeszkodamisumy5000zł,koľzystaĘz2kg-ulgiYv9g.i'J0000zł-1kg'
ZakazáĄsu''rnę š 000 zł wygianą ponad 10 000 zł_ 1kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie.korzystająz2kg
ulgi wagi. Nie jäst stosowaná ulgá wagi za kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni pólknłi nie
pržysłuluje kóniom, które w rodówodżie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej

krwiangielskiej. (3a00 m) opłata zazapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Mięlzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg.^Konie, które debiutują
w gonĺĺľie z przesźkodami, korzystająz 2 kg ulgi wagi. Za kaŻdą sumę 10 000_ zł wygraną w gonitwach z
pľžeszxodami 1 kg nadwagi. Maksyňälna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest

"tosowana 
ulga wági za kłegorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni piłkrwi nie przysługuje koniom, które w

rodowodzie oó v pđ<olenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3850 m)

opłata za zapis720 zł.
4. Nagroda 20 000 zł ('l0000-4000-3000-2000-1000)

Mię-dzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni

s_Ietniôrl i starszyčh 69 kg. Za każdą sumę '10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami w.2022 r. 1 kg

nadwagi. Maksymalna nádwaga 3 k!. Kacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2.kg ulgi wagi. Nie jest

stosowäna ulgá wagi za kategórie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla łoni półkrwi.nie.przysługuje koniom, które w

rodowodzie oó v pđrolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3800 m)

opłata zazapis 660 zł.
5' Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-'l600-800)

Mię-dzynarodowa gohitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni

s-tätni'cn i starszyčh 69 kg. ża każdą sumę 5 000 zł Wygraną w gonitwach z płotami w 2022 r. 1 kg

nadwagi. Klacze'4-,5- i 6-_letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeŹdzie-ckie. Ulga wagi dla koni półknľi nĺe przysługuje k91io1,-!tóre w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiaáają có najmniej'87 ,5o/, pełnej krwi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 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 naowagi' ZakaŻdąsumę 10 000 zł wy'graną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg

nádwagi. Maksyma''ina nadrřaga 4 kg. klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za
kategoře jeŹdzĺeckie. Ulga wąi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V
poko'ĺenia'włącznie posia-dają c-o najmniej'87,5% pełnejkrwiangielskiej. (3000 m) opłata zazapis 660 zł.

7. Nagroda 11 000 zł (55oa'2200-1650-100-550)
Goňitwa handil<apowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2400 m) opłata za zapis 260 zł.

B. Nagroda 17 000 zl (8500-3400-2550-1700-850)
Goňitwa dla Z-letnich koni ll grupy. (1600 m) Opłata zazapis32o zł.

Mariusz Walszczak
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