
ZMIANY W PLANIE GONITW 
 Warszawa – Służewiec 2010 

 
Dzień 32, sobota 21 sierpnia 
 

1. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1200 m) 

2. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1800 m) 

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) 

4. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1300 m) 

6. Nagroda Jaguara 11200 zł (6400-2560-1280-640-320) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 
7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 

 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 
8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 
9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
 

Dzień 33, niedziela 22 sierpnia  Międzynarodowy Dzień Arabski 
1. SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN - Nagroda EUROPY - G3 PA (kat. A)  
  82000 zł (40000-22000-12000-6000-2000) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m) Opłata za zapis  
1200 zł (200, 400, 600). Zapis 08.06. godzina 12.00, I skreślenie 06.07. godzina 12.00, II skreślenie 
10.08. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwośd dodatkowego zapisu - 8000 zł. 

2. Nagroda SABELLINY - (kat. B) 16810 zł (8200-4510-2460-1230-410) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

3. Nagroda BIAŁKI - (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) Opłata za zapis 660 zł 
(110, 220, 330). Zapis 08.06. godzina 12.00, I skreślenie 06.07. godzina 12.00, II skreślenie 10.08. 
godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwośd dodatkowego zapisu - 4400 zł. 

4. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
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) 

6. Nagroda 4305 zł (2100-1155-630-315-105) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

7. Nagroda Bandoli 7175 zł (3500-1925-1050-525-175) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1600 m) 
8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m)  
9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1600 m) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dzień 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) 

2. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (2200 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) 

4. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (2000 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) 

7. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 
9. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 
10. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1000 m) 
 

Dzień 36, sobota 4 września   
 

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 dzieo. 

2. Nagroda PRZEDŚWITA - (kat. B) 17500 zł (10000-4000-2000-1000-500) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

3. Nagroda Chyszowa 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 
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. (3400 m) Opłata 
za zapis 145 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje 
termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

4. Nagroda 6125 zł (3500-1400-700-350-175) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

5. Nagroda Baracza 10150 zł (5800-2320-1160-580-290) 
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 145 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 
których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na 
dany dzieo. 

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) 

7. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (2400 m) 

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 
9. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 
10. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600 m) 
 



Dzień 37, niedziela 5 września  
 

1. Nagroda ST.LEGER - LR (kat. A) 56000 zł (32000-12800-6400-3200-1600) 
 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych ogierów i klaczy. (2800 m) Opłata za zapis 800 zł. 

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

2. Nagroda DAKOTY - LR (kat. A) 33250 zł (19000-7600-3800-1900-950) 
 Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni. (1300 m) Opłata za zapis 475 zł. W gonitwach międzynarodowych,  

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

3. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

4. Nagroda Łeb w łeb 10850 zł (6200-2480-1240-620-310) 
Gonitwa I grupy dla 3-letnich i starszych koni, które w bieżącym roku nie wygrały nagrody 10000 zł, ani 
sumy nagród 15000 zł. Konie, które w bieżącym roku nie wygrały sumy nagród 8000 zł korzystają z 2kg, 
a sumy nagród 4000 zł z 4kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2400 m) 

5. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 4375 zł (2500-1000-500-250-125) 
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1300 m) 

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
9. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1600 m) 
10. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
 


