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PLAN GONITW – HIPODROM SOPOT 2009 
 

Dzień 1 - sobota 11 lipca 2009 
 

1. Nagroda 3280 zł (1640–902–492-246) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi  III grupy. (1600 m) 

 

2. Nagroda 4120 zł (2060–1133–618-309) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi  II grupy. (2000 m) 

 

3. Nagroda 5800 zł (2900–1595–870-435) 

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

 

4. Nagroda 930 € (454-246-136-68-26)                                                                                                   

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i wygrały w br. mniej niż 50 € w Polsce do dn. 1.06.2009r. Start 

wolny. Dystans ok. 2000 m 

 
5. Nagroda 930€ (454-246-136-68-26)  

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i wygrały w br. od 51 € do 400 € w Polsce do dn. 1.06.2009r. Start 

wolny. Dystans ok. 2000 m 
 
6. Nagroda 930 €(454-246-136-68-26)                                                                                     

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i wygrały w br. powyżej 400 € w Polsce do dn. 1.06.2009r. Start 

wolny. Dystans ok. 1900 m 

 

Dzień 2 - niedziela 12 lipca 2009 
 
1. Nagroda 6475 zł (3700–1480–740–370–185) 

Gonitwa dla 3 l. i st. koni III grupy. (2000 m) 

 

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

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3 l. i st. koni. Wagi według handikapu 

generalnego: 4-letnie i starsze plus 8 kg, 3-letnie plus 3 kg (1600 m) 

 

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

 Gonitwa dla 3 l. i st. koni wyłącznie IV  grupy. (1300 m) 

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

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej. Wagi 

według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze według handikapu generalnego, 

4-letnie minus 3 kg (2000 m) 

 

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

 Gonitwa dla 4 l. i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (2000 m) 
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6. Nagroda 6232 zł (3040–1672–912–456-152) 

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

 

Dzień 3 - sobota 18 lipca 2009 
 

1. Nagroda 3280 zł (1640–902–492-246) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi III grupy. (2000 m) 

 

2. Nagroda 4120 zł (2060–1133–618-309) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi II grupy. (1600 m) 

 

3. Nagroda 5800 zł (2900–1595–870-435) 

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

4. Nagroda 930 €(454-246-136-68-26)                                                                                    

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i posiadają rekord życiowy poniżej 1’17.7”. Start wolny. Dystans 

ok. 2000 m 

 
5. Nagroda 930 €(454-246-136-68-26)                                                                                    

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i posiadają rekord życiowy od 1’17.8” do 1’18.5”. Start wolny. 

Dystans ok. 2000 m 

 
6. Nagroda 930 €(454-246-136-68-26) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i posiadają rekord życiowy powyżej 1’18.6”. Start wolny. Dystans 

ok. 1900 m 

 

Dzień 4 - niedziela 19 lipca 2009 
 

1. Nagroda 3280 zł (1640–902–492-246) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi III grupy. (1600 m) 

 

2. Nagroda 4120 zł (2060–1133–618-309) 

 Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi II grupy. (2000 m) 

 

3. Nagroda 5800 zł (2900–1595–870-435) 

 Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600 m) 

 

 4. Nagroda 930 €(454-246-136-68-26) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i uzyskały najlepszy rekord w Polsce 1’18.7” i poniżej. Start wolny. 

Dystans ok. 1900 m  
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5. Nagroda 930 € (454-246-136-68-26) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i uzyskały najlepszy rekord w Polsce pomiędzy 1’18.8” a 1’20.5”. 

Start wolny. Dystans ok. 2000 m 

 

6. Nagroda 930 € (454-246-136-68-26) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i starszych kłusaków (sulki) hodowli 

francuskiej, wpisanych do Francuskiej Księgi Stadnej i spełniających warunki 

wpisu do Księgi Stadnej Kłusaków w Polsce, które nie wygrały 60.000 € 

w karierze i uzyskały najlepszy rekord w Polsce powyżej 1’20.6”. Start wolny. 

Dystans ok. 2000 m 

 


