
środa 5 października  

1. Nagroda 6825 zł (3900-1560-780-390-195) 

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

2. Nagroda 5075 zł (2900-1160-580-290-145) 

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

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

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

4. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 

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

5. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

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

6. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 € i w bieżącym roku wygrały co najmniej dwie gonitwy. Start wolny. (2200 m) Opłata za zapis 50 zł. 

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

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

7. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 € i w bieżącym roku nie wygrały dwóch gonitw. Start wolny. (2400 m) Opłata za zapis 50 zł. 

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

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

 

środa 12 października 

1. Nagroda 5075 zł (2900-1160-580-290-145) 

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

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

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

3. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 

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

4. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

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

5. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 € i w bieżącym roku wygrały więcej niż 3.200 €. Start wolny. (2200 m) Opłata za zapis 50 zł. 

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

w pozostałych gonitwach rozpisanych  na dany dzieo. 

6. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 € i w bieżącym roku nie wygrały więcej niż 3.200 €. Start wolny. (2600 m) Opłata za zapis 50 zł. 

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

w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

 

 

 

 

 



środa 19 października  

1. Nagroda 5075 zł (2900-1160-580-290-145) 

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

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

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

3. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 

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

4. Nagroda Peptona 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 

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

5. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 €, a w Polsce wygrały więcej niż 5.000 €. Start wolny. (2400 m) Opłata za zapis 50 zł. W gonitwach 

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

gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

6. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

70.000 €, a w Polsce nie wygrały więcej niż 5.000 €. Start wolny. (2600 m) Opłata za zapis 50 zł. W gonitwach 

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

gonitwach rozpisanych na dany dzieo. 

 

środa 26 października  

1. Nagroda 6825 zł (3900-1560-780-390-195) 

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

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

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

3. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

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

4. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

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

5. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

więcej niż 70.000 €. Start wolny. (2200 m) Opłata za zapis 50 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

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

dzieo. 

6. Nagroda 4100 zł (2000-1100-600-300-100) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w karierze 

więcej niż 70.000 €. Start wolny. (2600 m) Opłata za zapis 50 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy 

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

dzieo. 

 


