
Warunki gonitw handikapowych  
(22 września – 28 listopada 2010 roku) 

 
Dzień 43, środa 22 września   
 

3. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 6 kg. (1800 m) 

 

Dzień 44, sobota 25 września 
 

2. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i 
starsze minus 9 kg, 3-letnie minus 11 kg. (1400 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 plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1600 m) 

 

Dzień 45, niedziela 26 września  Wielka Jesienna Gala 
 

6. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i 
starsze minus 7 kg, 3-letnie minus 11 kg. (2000 m) 

 

Dzień 47, sobota 2 października   
 

1. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i 
starsze minus 3 kg, 3-letnie minus 5 kg. (1800 m) 

6. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
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. (1800 m) 

 

Dzień 48, niedziela 3 października     
 

2. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 1kg. 
(2000 m) 

5. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 8 kg. (1300 m) 

 

Dzień 49, środa 6 października   
 

2. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. (1600 m) 

3. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (2400 m) 

 

Dzień 50, sobota 9 października   
 

2. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. 
(1300 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 1 kg, 4-letnie minus 2 kg. (2000 m) 

 

Dzień 51, niedziela 10 października   
 

7. Nagroda 4305 zł (2100-1155-630-315-105) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 
generalnego: 5-letnie i starsze plus 8 kg, 4-letnie plus 5 kg. (1600 m) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dzień 52, środa 13 października   
 

1. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. 
(1600 m) 

2. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 3 kg. (1200 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 plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1600 m) 

Dzień 53, sobota 16 października  
 

1. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie i 
starsze minus 10 kg, 3-letnie minus 12 kg. (1600 m) 

6. Nagroda Witraża 9020 zł (4400-2420-1320-660-220) 
 Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 
generalnego: 5-letnie i starsze minus 8 kg, 4-letnie minus 11 kg. (2000 m) 

 

Dzień 54, niedziela 17 października   
 

1. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  
minus 8 kg. (1300 m) 

6. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 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. (1600 m) 

 

Dzień 55, środa 20 października   
 

2. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego. (1200 m) 

3. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. (1800 m) 

 
 

Dzień 57, niedziela 24 października  Gala KMET  
 

5. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  
4-letnie i starsze minus 9 kg, 3-letnie minus 11 kg. (1800 m) 

6. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  
4-letnie i starsze plus 8 kg, 3-letnie plus 6 kg.  (1600 m) 
 

 

Dzień 60, sobota 6 listopada   
 

1. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  
minus 10 kg. (1300 m) 

4. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. 
(1400 m) 

6. Nagroda Embargo 9020 zł (4400-2420-1320-660-220) 
 Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 
generalnego: 5-letnie i starsze minus 7 kg, 4-letnie minus 10 kg. (2000 m) 

 

Dzień 61,niedziela 7 listopada   
 

1. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  
minus 8 kg. (1600 m) 

7. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 
generalnego: 5-letnie i starsze minus 2 kg, 4-letnie minus 5 kg. (1600 m) 

 
 
 



Dzień 62, sobota 13 listopada   
 

3. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  
minus 5 kg. (1300 m) 

6. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
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) 

 

Dzień 63, niedziela 14 listopada   
 

3. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  
4-letnie i starsze plus 7 kg, 3-letnie plus 6 kg. (1600 m) 

 

Dzień 64, sobota 20 listopada   
 

2. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  
4-letnie i starsze minus 6 kg, 3-letnie minus 7 kg. (1600 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 2 kg, 4-letnie minus 1 kg. (1800 m) 

 

Dzień 66, sobota 27 listopada   
 

6. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
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) 

 

Dzień 67, niedziela 28 listopada   
 

2. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  
4-letnie i starsze minus 8 kg, 3-letnie minus 9 kg. (1800 m) 

4. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. 
(1200 m) 


