
Gonitwy pozagrupowe 
Warszawa – sezon 2009 

 

 

 

W gonitwach międzynarodowych, przy których podano kwotę zapisu, opłata ta nie zawiera części stałej opłaty 

za zapis, która wynosi 110 zł w gonitwach płaskich i 190 zł w gonitwach płotowych.  
 

Konie pełnej krwi angielskiej 
Dzień 4, niedziela 3 maja 

1. Nagroda STRZEGOMIA – (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni. (1600m) 
 

Dzień 7, sobota 16 maja 

1. Nagroda JAROSZÓWKI - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 
 

Dzień 8, niedziela 17 maja 

1. Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2000 m) 
 

Dzień 9, sobota 23 maja 

1. Nagroda WIOSENNA - LR (kat. A) 33250 zł (19000-7600-3800-1900-950) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600 m) Opłata za zapis 475 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 10, niedziela 24 maja 

1. Nagroda RULERA - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600 m) Opłata za zapis 750 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin 

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 13, sobota 6 czerwca 

1. Nagroda HARACZA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 
 

Dzień 14, niedziela 7 czerwca 

1. Nagroda WIDZOWA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2400 m) 
 

Dzień 15, sobota 13 czerwca 

1. Nagroda SOLINY - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy. (2200 m) 
 

Dzień 16, niedziela 14 czerwca 

1. Nagroda IWNA (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2200 m) Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 18, niedziela 21 czerwca 

1. Nagroda ASCHABADA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich koni. (2200 m) 
 

Dzień 22, niedziela 5 lipca  Derby Gala 

1. DERBY. Nagroda Premiera Rzeczypospolitej Polskiej - G3 (kat. A)  

122500 zł (70000-28000-14000-7000-3500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2400 m) 

Opłata za zapis 2100 zł (300, 600, 1200). Zapis 07.04. godzina 12.00, I skreślenie 26.05. godzina 12.00, 

II skreślenie 23.06. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 

2. Nagroda PREZESA TOTALIZATORA SPORTOWEGO (wcześniej Prezesa Rady Ministrów) - LR  

(kat. A) 61250 zł (35000-14000-7000-3500-1750)  

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. (2600 m) Opłata za zapis 875 zł. 

  W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

  jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

 

 



3. Nagroda RZECZNEJ - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) Opłata za zapis 450 zł. W gonitwach  

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 25, sobota 25 lipca 

1. Nagroda DORPATA – (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1200 m) 
 

Dzień 26, niedziela 26 lipca 

1. Nagroda SYRENY - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni o nagrodę Jego Magnificencji Rektora SGGW.  

(1400 m) Opłata za zapis 525 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 

obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 27, sobota 1 sierpnia  

1. Nagroda KOZIENIC - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) Opłata za zapis 525 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 28, niedziela 2 sierpnia  

1. Nagroda LIRY (OAKS) - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (2400 m) Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 31, piątek 14 sierpnia 

1. Nagroda SKARBA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1300 m) 
 

Dzień 32, niedziela 16 sierpnia   

1. Nagroda DEER LEAPA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 
 

Dzień 35, sobota 29 sierpnia   

1. Nagroda SK KRASNE - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych klaczy. (2200 m) Opłata za zapis 450 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 36, niedziela 30 sierpnia  

1. Nagroda ST.LEGER - LR (kat. A) 61250 zł (35000-14000-7000-3500-1750) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych ogierów i klaczy. (2800 m) Opłata za zapis 875 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 37, sobota 5 września   

1. Nagroda PRZEDŚWITA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 
 

Dzień 38, niedziela 6 września   

1. Nagroda DAKOTY - LR (kat. A) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni. (1300 m) Opłata za zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych,  

przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 42, niedziela 20 września   

1. Nagroda Dziennika "ŻYCIE WARSZAWY" - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 
 

Dzień 44, niedziela 27 września  Wielka Jesienna Gala 

1. WIELKA WARSZAWSKA. Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy - G3 (kat A.)  

131250 zł (75000-30000-15000-7500-3750) Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2600 m) 

Opłata za zapis 2250 zł (375, 750, 1125). Zapis 07.07. godzina 12.00, I skreślenie 18.08. godzina 12.00,  

II skreślenie 15.09. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 15000 zł. 

2. Nagroda MOSZNEJ - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) Opłata za zapis 525 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 



3. Nagroda MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A)  

49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów i klaczy. (1400 m) 

Opłata za zapis 700 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda CARDEI - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy. (1200 m) 
 

Dzień 50, niedziela 18 października   

1. Nagroda PINK PEARLA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 
 

Dzień 51, sobota 24 października   

1. Nagroda EFFORTY - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich klaczy. (1400 m) Opłata za zapis 450 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 52, niedziela 25 października  

1. Nagroda MOKOTOWSKA - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów. (1600 m) Opłata za zapis 700 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 54, sobota 31 października   

1. Nagroda CRITERIUM - LR (kat. A) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich i starszych koni. (1300 m) Opłata za zapis 625 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 56, niedziela 8 listopada   

1. Nagroda SAC-A-PAPIER - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (3200 m) 
 

Dzień 60, niedziela 22 listopada   

1. Nagroda NEMANA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1400 m) 

 

Konie czystej krwi arabskiej 
 

Dzień 2, niedziela 26 kwietnia 

7. Nagroda COMETA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 
 

Dzień 7, sobota 16 maja 

6. Nagroda KABARETA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 
 

Dzień 14, niedziela 7 czerwca 

5. Nagroda OFIRA - LR (kat. A) 26650 zł (13000-7150-3900-1950-650) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m) 

Opłata za zapis 325 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 19, piątek 26 czerwca 

6. Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) 
 

Dzień 20, niedziela 28 czerwca 

7. Nagroda JANOWA (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 

Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2600 m) 
 

Dzień 21, sobota 4 lipca 

5. Nagroda EUROPEJCZYKA - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 
 

Dzień 23, sobota 18 lipca 

6. Nagroda FIGARO - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m) 



Dzień 24, niedziela 19 lipca 

6. Nagroda DERBY - G3 (kat. A) 79950 zł (39000-21450-11700-5850-1950) 

Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (3000 m) 

Opłata za zapis 1170 zł (195, 390, 585). Zapis 07.04. godzina 12.00, I skreślenie 02.06. godzina 12.00,  

II skreślenie 07.07. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 
 

Dzień 25, sobota 25 lipca 

6. Nagroda KOHEILANA I - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 

Dzień 29, piątek 7 sierpnia Międzynarodowy Dzień Arabski 

1. Nagroda EUROPY - G3 (kat. A) 92250 zł (45000-24750-13500-6750-2250) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) Opłata za zapis  

1350 zł (225, 450, 675). Zapis 23.06. godzina 12.00, I skreślenie 07.07. godzina 12.00, II skreślenie 28.07. 

godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 9000 zł. 

2. Nagroda SABELLINY - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

3. Nagroda BIAŁKI - LR (kat A.) 50225 zł (24500-13475-7350-3675-1225) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) Opłata za zapis 735 zł (122,50, 

245, 367,50). Zapis 23.06. godzina 12.00, I skreślenie 07.07. godzina 12.00, II skreślenie 28.07. godzina 8.00. 

W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 4900 zł. 
 

Dzień 35, sobota 29 sierpnia   

6. Nagroda AMURATHA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 

Dzień 38, niedziela 6 września   

6. Nagroda GAZELLI, MLECHY I SAHARY (OAKS) - LR (kat. A) 30750 zł (15000-8250-4500-2250-750) 

Gonitwa dla 4-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 

Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m) 
 

Dzień 40, niedziela 13 września   

6. Nagroda WIELKIEGO SZLEMA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (3000 m) 
 

Dzień 43, sobota 26 września 

6. Nagroda SAMBORA - LR (kat. A) 34850 zł (17000-9350-5100-2550-850) 

Gonitwa dla 3-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych  

do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m)  
 

 

Dzień 46, niedziela 4 października   

6. Nagroda MICHAŁOWA - LR (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2800 m)  

Opłata za zapis 550 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 51, sobota 24 października   

6. Nagroda BASKA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 

Dzień 53, piątek 30 października   

5. Nagroda PORÓWNAWCZA - LR (kat. A) 50225 zł (24500-13475-7350-3675-1225) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m)  
 

Dzień 59, sobota 21 listopada   

7. Nagroda SASANKI - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 

Dzień 60, niedziela 22 listopada   

6. Nagroda PIECHURA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich ogierów i wałachów czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
 

 

 

 

 
 



Gonitwy płotowe 
 

 

Dzień 5, sobota 9 maja 

1. Memoriał dr Aleksandra Falewicza 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały 

2 lub więcej gonitw płotowych lub przeszkodowych 5kg, za jedną wygraną gonitwę 2kg nadwagi. Konie,  

które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) Opłata za zapis 

150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 7, sobota 16 maja 

2. Nagroda Sexmana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach z płotami 

i przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 13, sobota 6 czerwca 

2. Nagroda Hadriana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 

2 kg, a konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) 

Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 15, sobota 13 czerwca 

2. Nagroda Czada 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 

2 kg, a konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) 

Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 19, piątek 26 czerwca 

2. Nagroda Rosario 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest stosowana 

ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany 

dzień. 
 

 

Dzień 22, niedziela 5 lipca  Derby Gala 

4. Nagroda 1.Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego 15750 zł (9000-3600-1800-900-450) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3800 m) Opłata za zapis 225 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 27, sobota 1 sierpnia  

2. Memoriał Jerzego Eliasa. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3200 m) Opłata za zapis 150 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda Kastora 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę płotową 

lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 3kg ulgi 

wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

 

 

 



Dzień 30, sobota 8 sierpnia   

3. Nagroda Bojgarda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest stosowana 

ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 35, sobota 29 sierpnia   

2. Nagroda Chyszowa 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 150 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 37, sobota 5 września   

3. Nagroda Baracza 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę płotową 

lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które debiutują 3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi 

za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których 

nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

 

Dzień 44, niedziela 27 września  Wielka Jesienna Gala 

5. Nagroda Tarana 15750 zł (9000-3600-1800-900-450) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 1kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 225 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 52, niedziela 25 października  

2. Nagroda Wielka Służewiecka 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie  

jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu 

zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 59, sobota 21 listopada   

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu Płotowego 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 1kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) Opłata za zapis 150 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROCZNY PLAN WYŚCIGÓW 2009 - WARSZAWA 
 

Dzień 1, niedziela 19 kwietnia 

1. Nagroda Handikap Otwarcia 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 11 kg. (1800m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

3. Memoriał Tomasza Dula 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg. (1600m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (1400 m) 

6. Nagroda Skowronka 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 1 kg, 4-letnie minus 4 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 
 

Dzień 2, niedziela 26 kwietnia 

1. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1200 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 4 kg. (1800 m) 

3. Nagroda Felsztyna 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1400 m) 

7. Nagroda COMETA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1800 m) 
 

Dzień 3, sobota 2 maja 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. (1600 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 



8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 4, niedziela 3 maja 

1. Nagroda STRZEGOMIA – (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni. (1600m) 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 9 kg. (1600 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

4. Nagroda Dżamajki 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (1800 m) 

6. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy, które nie biegały. (1400 m) 

7. Nagroda Pamira 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 5, sobota 9 maja 

1. Memoriał dr Aleksandra Falewicza 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały 

2 lub więcej gonitw płotowych lub przeszkodowych 5kg, za jedną wygraną gonitwę 2kg nadwagi. Konie,  

które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) Opłata za zapis 

150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2000 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 1 kg. (2000 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 3 kg, 4-letnie minus 6 kg. (2200 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 6, niedziela 10 maja 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

plus 3 kg. (1300 m) 

2. Nagroda Daglezji 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (1800m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 



7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 7, sobota 16 maja 

1. Nagroda JAROSZÓWKI - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 

2. Nagroda Sexmana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach z płotami 

i przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy 

nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg,  

a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (2000 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda KABARETA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 8, niedziela 17 maja 

1. Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1300 m) 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze według handikapu generalnego, 4-letnie minus 3 kg. (1800 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 9, sobota 23 maja 

1. Nagroda WIOSENNA - LR (kat. A) 33250 zł (19000-7600-3800-1900-950) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600 m) Opłata za zapis 475 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2200 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (2000 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400 m) 

6. Nagroda El Paso 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2400 m) 



7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 2 kg, 4-letnie minus 5 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 10, niedziela 24 maja 

1. Nagroda RULERA - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600 m) Opłata za zapis 750 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin 

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 5 kg. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 11, sobota 30 maja 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

plus 2 kg. (1800 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 1 kg. (1600 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 4 kg, 4-letnie minus 7 kg. (2000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 12, niedziela 31 maja 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

2. Nagroda Irandy 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2000m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 



7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 13, sobota 6 czerwca 

1. Nagroda HARACZA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

2. Nagroda Hadriana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 

2 kg, a konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) 

Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 4 kg. (1300 m) 

5. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 4 kg. (1400 m) 

6. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

7. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 14, niedziela 7 czerwca 

1. Nagroda WIDZOWA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2400 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. (2200 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda OFIRA - LR (kat. A) 26650 zł (13000-7150-3900-1950-650) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m) 

Opłata za zapis 325 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 2 kg, 4-letnie minus 1 kg (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 15, sobota 13 czerwca 

1. Nagroda SOLINY - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy. (2200 m) 

2. Nagroda Czada 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 

2 kg, a konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) 

Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

 



3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 6 kg. (2400 m) 

4. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1800 m) 

6. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (1600 m) 

7. Nagroda Bandosa 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 6 kg, 4-letnie minus 9 kg (1800 m) 

8. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
 

Dzień 16, niedziela 14 czerwca 

1. Nagroda IWNA (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2200 m) Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, 

którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy  

2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (2200 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 17, sobota 20 czerwca 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

plus 3 kg. (1800 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 5 kg, 4-letnie plus 2 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dzień 18, niedziela 21 czerwca 

1. Nagroda ASCHABADA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich koni. (2200 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. (1600 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1400 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1000 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 1 kg, 4-letnie minus 4 kg. (2200 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 19, piątek 26 czerwca 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 3 kg. (1300 m) 

2. Nagroda Rosario 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest stosowana 

ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany 

dzień. 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. (2400 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1200 m) 

6. Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 3 kg, 4-letnie minus 6 kg. (2000 m) 

8. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 20, niedziela 28 czerwca 

1. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (1400 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1000 m) 

7. Nagroda JANOWA (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 

Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2600 m) 

8. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 



9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 21, sobota 4 lipca 

1. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  

minus 10 kg. (2000 m) 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. (2000 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1000 m) 

5. Nagroda EUROPEJCZYKA - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

6. Nagroda El Ghazi 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 22, niedziela 5 lipca  Derby Gala 

1. DERBY. Nagroda Premiera Rzeczypospolitej Polskiej - G3 (kat. A)  

122500 zł (70000-28000-14000-7000-3500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2400 m) 

Opłata za zapis 2100 zł (300, 600, 1200). Zapis 07.04. godzina 12.00, I skreślenie 26.05. godzina 12.00, 

II skreślenie 23.06. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 

2. Nagroda PREZESA TOTALIZATORA SPORTOWEGO (wcześniej Prezesa Rady Ministrów) - LR  

(kat. A) 61250 zł (35000-14000-7000-3500-1750)  

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. (2600 m) Opłata za zapis 875 zł. 

  W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

  jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda RZECZNEJ - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

  Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) Opłata za zapis 450 zł. 

  W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

  jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 1.Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego 15750 zł (9000-3600-1800-900-450) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2008 wygrały gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3800 m) Opłata za zapis 225 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego. (1400 m) 

6. Nagroda Novary 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy I grupy. (2000m) 

7. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 4-letnie 

i starsze plus 7 kg, 3-letnie plus 2 kg. (1600 m) 

8. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200 m) 
 

Dzień 23, sobota 18 lipca 

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

 



3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda FIGARO - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie 

uczniowie - jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy 

nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 24, niedziela 19 lipca 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1600 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (2200 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda DERBY - G3 (kat. A) 79950 zł (39000-21450-11700-5850-1950) 

Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (3000 m) 

Opłata za zapis 1170 zł (195, 390, 585). Zapis 07.04. godzina 12.00, I skreślenie 02.06. godzina 12.00,  

II skreślenie 07.07. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 25, sobota 25 lipca 

1. Nagroda DORPATA – (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1200 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1800 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (2200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda KOHEILANA I - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

 

 

 

 

 
 

 



Dzień 26, niedziela 26 lipca 

1. Nagroda SYRENY - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni o nagrodę Jego Magnificencji Rektora SGGW.  

(1400 m) Opłata za zapis 525 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 

obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

3. Nagroda Demon Cluba 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1600 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 27, sobota 1 sierpnia  

1. Nagroda KOZIENIC - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) Opłata za zapis 525 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 

2. Memoriał Jerzego Eliasa. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3200 m) Opłata za zapis 150 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

4. Nagroda Kastora 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę płotową 

lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 3kg ulgi 

wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

5. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

6. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 28, niedziela 2 sierpnia  

1. Nagroda LIRY (OAKS) - LR (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (2400 m) Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1200 m) 

 



5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 29, piątek 7 sierpnia Międzynarodowy Dzień Arabski 

1. Nagroda EUROPY - G3 (kat. A) 92250 zł (45000-24750-13500-6750-2250) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) Opłata za zapis  

1350 zł (225, 450, 675). Zapis 23.06. godzina 12.00, I skreślenie 07.07. godzina 12.00, II skreślenie 28.07. 

godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 9000 zł. 

2. Nagroda SABELLINY - (kat. B) 19065 zł (9300-5115-2790-1395-465) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

3. Nagroda BIAŁKI - LR (kat A.) 50225 zł (24500-13475-7350-3675-1225) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) Opłata za zapis 735 zł (122,50, 

245, 367,50). Zapis 23.06. godzina 12.00, I skreślenie 07.07. godzina 12.00, II skreślenie 28.07. godzina 8.00. 

W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 4900 zł. 

4. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

6. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 30, sobota 8 sierpnia   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2200 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1400 m) 

3. Nagroda Bojgarda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest stosowana 

ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

7. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 
 

Dzień 31, piątek 14 sierpnia 

1. Nagroda SKARBA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1300 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1800 m) 

3. Nagroda Łazienkowska 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa I grupy dla 3-letnich i starszych koni, które w bieżącym roku nie wygrały nagrody 11000 zł, ani sumy 

nagród 16000 zł. Konie, które w bieżącym roku nie wygrały sumy nagród 10000 zł korzystają z 2kg, a sumy 

nagród 5000 zł z 4kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2200 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 



 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych klaczy. (1600 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 32, niedziela 16 sierpnia   

1. Nagroda DEER LEAPA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1400 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 33, sobota 22 sierpnia   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

4. Nagroda Jaguara 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda Batyskafa 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 34, niedziela 23 sierpnia 

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1600 m) 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2200 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140)  

Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 



 

7. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie 

uczniowie - jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy 

nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 35, sobota 29 sierpnia   

1. Nagroda SK KRASNE - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych klaczy. (2200 m) Opłata za zapis 450 zł. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach 

rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda Chyszowa 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 150 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda AMURATHA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 36, niedziela 30 sierpnia  

1. Nagroda ST.LEGER - LR (kat. A) 61250 zł (35000-14000-7000-3500-1750) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych ogierów i klaczy. (2800 m) Opłata za zapis 875 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1600 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

7. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

8. Nagroda Emaela 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 37, sobota 5 września   

1. Nagroda PRZEDŚWITA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1800 m) 

 

 

 



 

3. Nagroda Baracza 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę płotową 

lub przeszkodową 2kg nadwagi. Konie, które debiutują 3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi 

za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których 

nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
 

Dzień 38, niedziela 6 września   

1. Nagroda DAKOTY - LR (kat. A) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni. (1300 m) Opłata za zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych,  

przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda GAZELLI, MLECHY I SAHARY (OAKS) - LR (kat. A) 30750 zł (15000-8250-4500-2250-750) 

Gonitwa dla 4-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 

Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 39, sobota 12 września   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1800 m) 

5. Nagroda Brochwicza 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

 

 

 



 

Dzień 40, niedziela 13 września   

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1400 m) 

2. Nagroda Łeb w łeb 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa I grupy dla 3-letnich i starszych koni, które w bieżącym roku nie wygrały nagrody 11000 zł, ani sumy 

nagród 16000 zł. Konie, które w bieżącym roku nie wygrały sumy nagród 10000 zł korzystają z 2kg, a sumy 

nagród 5000 zł z 4kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy 

nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg,  

a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

6. Nagroda WIELKIEGO SZLEMA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (3000 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 41, sobota 19 września   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2200 m) 

2. Nagroda Świtezianki 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (2000 m) 

4. Nagroda Hipokratesa 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 42, niedziela 20 września   

1. Nagroda Dziennika "ŻYCIE WARSZAWY" - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

 



 

Dzień 43, sobota 26 września 

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1300 m) 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda SAMBORA - LR (kat. A) 34850 zł (17000-9350-5100-2550-850) 

Gonitwa dla 3-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych  

do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m)  

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 44, niedziela 27 września  Wielka Jesienna Gala 

1. WIELKA WARSZAWSKA. Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy - G3 (kat A.)  

131250 zł (75000-30000-15000-7500-3750) Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2600 m) 

Opłata za zapis 2250 zł (375, 750, 1125). Zapis 07.07. godzina 12.00, I skreślenie 18.08. godzina 12.00,  

II skreślenie 15.09. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu - 

15000 zł. 

2. Nagroda MOSZNEJ - LR (kat. A) 36750 zł (21000-8400-4200-2100-1050) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) Opłata za zapis 525 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A)  

49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów i klaczy. (1400 m) 

Opłata za zapis 700 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda CARDEI - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy. (1200 m) 

5. Nagroda Tarana 15750 zł (9000-3600-1800-900-450) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 1kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) Opłata za zapis 225 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

8. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 
 

Dzień 45, sobota 3 października   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2200 m) 

3. Nagroda Zenda 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

6. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (1800 m) 



7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 46, niedziela 4 października   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych klaczy. (1800 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda MICHAŁOWA - LR (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2800 m)  

Opłata za zapis 550 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 

termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda Orgii 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
 

Dzień 47, sobota 10 października     

1. Nagroda Dżudo 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1300 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda Embargo 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 48, niedziela 11 października   

1. Nagroda Villarsa 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa I grupy dla 3-letnich i starszych koni, które w bieżącym roku nie wygrały nagrody 11000 zł, ani sumy 

nagród 16000 zł. Konie, które w bieżącym roku nie wygrały sumy nagród 10000 zł korzystają z 2kg, a sumy 

nagród 5000 zł z 4kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 



8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 49, sobota 17 października   

1. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2200 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 50, niedziela 18 października   

1. Nagroda PINK PEARLA - (kat. B) 18375 zł (10500-4200-2100-1050-525) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1600 m) 

5. Nagroda Calderona 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 51, sobota 24 października   

1. Nagroda EFFORTY - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich klaczy. (1400 m) Opłata za zapis 450 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak 

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (2000 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda BASKA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
 



Dzień 52, niedziela 25 października  

1. Nagroda MOKOTOWSKA - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów. (1600 m) Opłata za zapis 700 zł. 

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda Wielka Służewiecka 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie  

jeździeckie. (3200 m) Opłata za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu 

zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, 

którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 

2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

7. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 53, piątek 30 października   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

5. Nagroda PORÓWNAWCZA - LR (kat. A) 50225 zł (24500-13475-7350-3675-1225) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 

Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m)  

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 54, sobota 31 października   

1. Nagroda CRITERIUM - LR (kat. A) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250) 

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich i starszych koni. (1300 m) Opłata za zapis 625 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

6. Nagroda Druida 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

7. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 



Dzień 55, sobota 7 listopada   

1. Nagroda Dixielanda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1400 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (2400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

5. Nagroda Upsali 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 56, niedziela 8 listopada   

1. Nagroda SAC-A-PAPIER - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (3200 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda Kasztanki 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda Savvannah 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 57, sobota 14 listopada   

1. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (2000 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 58, niedziela 15 listopada   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2200 m) 

 



4. Nagroda Vilniusa 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
 

Dzień 59, sobota 21 listopada   

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu Płotowego 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 

płotową lub przeszkodową 1kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2kg, a konie, które debiutują 

3kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie (3000 m) Opłata za zapis 150 zł.  

W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin  

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

7. Nagroda SASANKI - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda Geparda 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 

Dzień 60, niedziela 22 listopada   

1. Nagroda NEMANA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 

Gonitwa dla 2-letnich koni. (1400 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy,  

którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg,  

a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1300 m) 

4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda PIECHURA - (kat. B) 15785 zł (7700-4235-2310-1155-385) 

Gonitwa dla 3-letnich ogierów i wałachów czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 61, sobota 28 listopada   

1. Nagroda Pawimenta 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1200 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 



4. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

7. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 62, niedziela 29 listopada   

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2000 m) 

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (2000 m) 

3. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1200 m) 

5. Nagroda Delatora 11550 zł (6600-2640-1320-660-330) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1400m) 

6. Nagroda 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

7. Nagroda 7790 zł (3800-2090-1140-570-190) 

 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 


