
Warunki gonitw handikapowych 
Warszawa-Służewiec 

24 lipca – 19 września 2010 roku 
 
Dzień 24, sobota 24 lipca 
 

8. Nagroda Eukaliptusa 8815 zł (4300-2365-1290-645-215) 
 Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego: 5-letnie i starsze minus 8kg, 4-letnie minus 11kg. (2000 m) 

9. 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 7kg, 4-letnie plus 4kg. (1600 m) 

 

Dzień 26, sobota 31 lipca 
 

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 według handikapu generalnego, 4-letnie minus 3kg. (1600 m) 

 

Dzień 27, niedziela 1 sierpnia 
 

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

3. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 5kg. 
(1600 m) 

 

Dzień 29, niedziela 8 sierpnia  
 

3. 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 7kg, 3-letnie minus 10kg. (1400 m) 

4. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5kg. 
(2000 m) 

 

Dzień 30, piątek 13 sierpnia  
 

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

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

 

Dzień 32, sobota 21 sierpnia 
 

3. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 7kg. 
(2000 m) 

 

Dzień 33, niedziela 22 sierpnia  Międzynarodowy Dzieo Arabski 
5. 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 3kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1600 m) 

 

 
 
 
 
 
 



Dzieo 34, środa 25 sierpnia (w miejsce soboty 28.08 i niedzieli 29.08.)   
 

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

3. 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 9kg, 3-letnie minus 13kg. (1600 m) 

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

 

Dzień 36, sobota 4 września   
 

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

 

Dzień 38, sobota 11 września   
 

5. Nagroda El Ghazi 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 7kg , 4-letnie minus 10kg. (1800 m) 

 

Dzień 39, niedziela 12 września   
 

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

 

Dzień 40, środa 15 września   
 

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 2kg, 4-letnie minus 1kg. (1800 m) 

 

Dzień 41, sobota 18 września   
3. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 8kg. 
(1400 m) 

7. 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 2kg, 4-letnie minus 5kg. (1600 m) 

 

Dzień 42, niedziela 19 września   
 

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

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 8kg, 4-letnie plus 5kg. (1800 m) 

 


