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PLAN WYŚCIGÓW 2012 - WARSZAWA 
  
W gonitwach międzynarodowych rozgrywanych galopem, przy których podano kwotę zapisu, opłata ta  
nie zawiera części stałej opłaty za zapis, która wynosi 130 zł w gonitwach płaskich i 210 zł w gonitwach 
płotowych. 
 
Dzień 1, niedziela 15 kwietnia  Otwarcie sezonu 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

3. Memoriał Tomasza Dula. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa handikapowa I grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg.  (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze plus 4 kg, 4-letnie plus 1 kg. (2000 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2011 
roku wygrały w Polsce gonitwę. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2011 
roku nie wygrały w Polsce gonitwy lub debiutują w Polsce. Start wolny. (1800 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 2, sobota 21 kwietnia   
 

1. Nagroda Dandolo - Handikap Otwarcia 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego  
minus 11 kg.  (1800 m)  

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1600 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2011 
roku wygrały w Polsce sumę nagród 1500 € i więcej. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
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Dzień 3, niedziela 22 kwietnia 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 
minus 2 kg. (1600 m) 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

5. Nagroda Skowronka 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 
6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze minus 5 kg, 4-letnie minus 8 kg. (2000 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2011 
roku nie wygrały w Polsce sumy nagród 1500 €. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 4, sobota 28 kwietnia 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 
minus 8 kg. (1400 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda Dżamajki 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy II grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (1800 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1400 m) 

6. Nagroda COMETA - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze minus 3 kg, 4-letnie minus 6 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które osiągnęły 
najlepszy rekord w Polsce lepszy niż 1’20”. Start wolny. (2400 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 5, niedziela 29 kwietnia 
 

1. Nagroda STRZEGOMIA – (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni. Nadwagi nie są stosowane. (1600 m) 
2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2000 m) 
3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 2 kg. 
(1200 m) 
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4. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. 
(1400 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze plus 6 kg, 4-letnie plus 3 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które osiągnęły 
najlepszy rekord w Polsce 1’20” i gorszy. Start wolny. (1800 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 6, sobota 5 maja 
 

1. Memoriał dr. Aleksandra Falewicza. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2011 wygrały 
2 lub więcej gonitw płotowych lub przeszkodowych 5 kg, za jedną wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. 
Konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3000 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, 
którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali 
gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. 
(2000 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (1600 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 7, niedziela 6 maja 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 1 kg. (2000 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200 m) 

5. Nagroda Pamira 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2200 m) 

6. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 
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8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2400 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
 

Dzień 8, sobota 12 maja 
 

1. Nagroda JAROSZÓWKI - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 

2. Nagroda Sexmana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach 
z płotami i przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 

4. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (1600 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze plus 2 kg, 4-letnie minus 1 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 

Dzień 9, niedziela 13 maja 
 

1. Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 5 kg. 
(1800 m) 

4. Nagroda Irandy 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1800 m) 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 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. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 

Dzień 10, sobota 19 maja 
 

1. Nagroda WIOSENNA - LR (kat. A) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600 m) 
Opłata za zapis 600 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1300 m) 
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3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich klaczy. Wagi według handikapu generalnego minus 7 kg. 
(2000 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 

Dzień 11, niedziela 20 maja 
 

1. Nagroda RULERA - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600 m) 
Opłata za zapis 840 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2200 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 2 kg. (1300 m) 

6. Nagroda KABARETA - (kat. B) 20500 zł (10000-5500-3000-1500-500) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 

Dzień 12, sobota 26 maja 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (2200 m) 

4. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze plus 7 kg, 4-letnie plus 4 kg. (2000 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które wygrały w Polsce 
sumę nagród 4000 € i więcej lub wygrały w bieżącym roku gonitwę. Start wolny. (2600 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
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Dzień 13, niedziela 27 maja 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 
minus 10 kg. (1800 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200 m) 

5. Nagroda El Paso 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
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. (2400 m) 

6. Wathba Stud Farm Cup. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały w 
Polsce sumy nagród 4000 € i nie wygrały w bieżącym roku gonitwy. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 14, sobota 2 czerwca  Dzień francuski 
 

1. Nagroda HARACZA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. 
(1400 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy 
nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, 
a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) 

5. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

6. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda Cheval-Francais. 12300 zł (6000-3300-1800-900-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które wygrały w Polsce 
sumę nagród 6000 € i więcej. Start wolny. (1800 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

9. Nagroda Hipodromu Vincennes. 12300 zł (6000-3300-1800-900-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały 
w Polsce sumy nagród 6000 €. Start wolny. (1800 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 15, niedziela 3 czerwca 
 

1. Nagroda WIDZOWA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2400 m) 
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2. Nagroda Hadriana 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2011 wygrały 
gonitwę płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły 
płatnego miejsca 2 kg, a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za 
kategorie jeździeckie. (3400 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 2 kg. 
(1600 m) 

5. Memoriał Jerzego Jednaszewskiego 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2200 m) 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 6 kg. (1800 m) 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1400 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze minus 5 kg, 4-letnie minus 8 kg. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 16, sobota 9 czerwca 
 

1. Nagroda SOLINY - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy. Nadwagi nie są stosowane. (2200 m) 

2. Nagroda Czada 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2011 wygrały 
gonitwę płotową lub przeszkodową za każdą wygraną gonitwę 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły 
płatnego miejsca 2 kg, a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi 
za kategorie jeździeckie. (3000 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 3 kg. 
(1300 m) 

4. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1000 m) 

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

8. Nagroda Errlisa 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 17, niedziela 10 czerwca 
 

1. Nagroda IWNA (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2200 m) 
Opłata za zapis 840 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2400 m) 
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3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda OFIRA - (kat. A) 32800 zł (16000-8800-4800-2400-800) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2400 m)  
Opłata za zapis 480 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 18, sobota 16 czerwca 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 
minus 8 kg. (1600 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 6 kg. 
(1800 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2400 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 1 kg. (1600 m) 

6. Nagroda Bandosa 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 19, niedziela 17 czerwca 
 

1. Nagroda ASCHABADA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 3-letnich koni. (2200 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego. (1800 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200 m) 

6. Wathba Stud Farm Cup. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 20, sobota 23 czerwca 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (2000 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1400 m) 
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3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 2 kg. (1400 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1000 m) 

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

8. Nagroda Arry 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 21, niedziela 24 czerwca 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 2 kg. 
(1600 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. (2200 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1000 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2400 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według 
handikapu generalnego:  5-letnie i starsze plus 6 kg, 4-letnie plus 3 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 22, sobota 30 czerwca 
 

1. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy, które nie biegały. (1200 m) 

2. Nagroda JANOWA (PRZYCHÓWKU) - (kat. A) 41000 zł (20000-11000-6000-3000-1000) 
Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2600 m) 

3. Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400) 
Gonitwa handikapowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 
generalnego:  5-letnie i starsze minus 12 kg, 4-letnie minus 15 kg. (2600 m) 

4. Nagroda EUROPEJCZYKA - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 
5. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 

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 3 kg.  
(1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
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9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 23, niedziela 1 lipca   Derby Gala 
 

1. DERBY. Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – G1 POL (kat. A)  
  148750 zł (85000-34000-17000-8500-4250) 

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2400 m) 
Opłata za zapis 3400 zł (570, 1130, 1700). Zapis 06.04. godzina 12.00, I skreślenie 22.05.  
godzina 12.00, II skreślenie 19.06. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 

2. Nagroda PREZESA TOTALIZATORA SPORTOWEGO (wcześniej Prezesa Rady Ministrów) - LR (kat. A) 
 66500 zł (38000-15200-7600-3800-1900) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. (2600 m)  
Opłata za zapis 1140 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. MEMORIAŁ FRYDERYKA JURJEWICZA (wcześniej Rzecznej) - LR (kat. A)  
 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 

 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m)  
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 1.Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego 17500 zł (10000-4000-2000-1000-500) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Konie, które od 01.01.2011 wygrały 
gonitwę płotową lub przeszkodową 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, 
a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3800 m)  
Opłata za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 5 kg. 
(2000 m) 

6. Nagroda Novary 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy I grupy. (2000 m) 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-letnie  
i starsze plus 5 kg, 3-letnie według handikapu generalnego. (1600 m) 

8. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1200 m) 

9. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme (1000 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 24, sobota 21 lipca 
 

1. Nagroda DORPATA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
 Gonitwa dla 2-letnich koni. (1200 m) 
2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, 
którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali 
gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800 m) 

3. Nagroda Rosario 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest 
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. (1400 m) 

5. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1000 m) 
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6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

7. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

8. Nagroda Eukaliptusa 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

9. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800 m) 

10. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 25, niedziela 22 lipca 
 

1. Nagroda SYRENY - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni o nagrodę Jego Magnificencji Rektora SGGW.  
(1400 m) 
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda Demon Cluba 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme (1200 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

7. Nagroda DERBY ARABSKIE - (kat. A) 86100 zł (42000-23100-12600-6300-2100) 
Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (3000 m) 
Opłata za zapis 1680 zł (280, 560, 840). Zapis 06.04. godzina 12.00, I skreślenie 05.06. godzina 12.00,  
II skreślenie 10.07. godzina 8.00. Nie ma możliwości dodatkowego zapisu. 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

9. Nagroda Emaela 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

10. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 26, sobota 28 lipca 
 

1. Nagroda LIRY (Oaks) - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (2400 m)  
Opłata za zapis 840 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Memoriał Jerzego Eliasa. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku 
gonitwę płotową lub przeszkodową 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie 
które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3600 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1400 m) 

4. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300 m) 
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5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda KOHEILANA I - (kat. B) 20500 zł (10000-5500-3000-1500-500) 
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2400 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1800 m) 

 

Dzień 27, niedziela 29 lipca 
 

1. Nagroda KOZIENIC - LR (kat. A) 49000 zł (28000-11200-5600-2800-1400) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m)  
Opłata za zapis 840 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1300 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1800 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda FIGARO - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Nadwagi nie są stosowane. (2400 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 

 

Dzień 28, sobota 4 sierpnia 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (2200 m) 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 

7. Nagroda Borka 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2012 
roku nie wygrały w Polsce gonitwy. Start wolny. (1800 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
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Dzień 29, niedziela 5 sierpnia 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1800 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

7. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2012 
roku wygrały w Polsce gonitwę lub dwukrotnie zajęły drugie miejsce. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 30, sobota 11 sierpnia  
 

1. Nagroda SKARBA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 2-letnich koni. (1300 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1400 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1300 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda El Ghazi 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 31, niedziela 12 sierpnia   
 

1. Nagroda PINK PEARLA - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

2. Nagroda DEER LEAPA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. Nadwagi nie są stosowane. (1300 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

4. Nagroda Łazienkowska 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
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 2 kg, 
a sumy nagród 4000 zł z 4 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2200 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. (1600 m) 
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6. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy 
nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, 
a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1000 m) 

7. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 32, sobota 18 sierpnia   
 

1. Nagroda SK KRASNE - LR (kat. A) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych klaczy. (2200 m)  
Opłata za zapis 600 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1300 m) 

3. Nagroda Kastora 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 
płotową lub przeszkodową 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie które 
debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda AMURATHA - (kat. B) 20500 zł (10000-5500-3000-1500-500) 
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 33, niedziela 19 sierpnia 
 

1. Nagroda ST.LEGER - LR (kat. A) 66500 zł (38000-15200-7600-3800-1900) 
 Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych ogierów i klaczy. (2800 m)  

Opłata za zapis 1140 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. (1200 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1400 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme (1300 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 
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8. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 34, sobota 25 sierpnia   
 

1. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1300 m) 

2. Nagroda Bojgarda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni, które debiutują w gonitwie płotowej. Nie jest 
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (2000 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

5. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1800 m) 

6. Nagroda Jaguara 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
  

Dzień 35, niedziela 26 sierpnia  Dzień Arabski 
 

1. SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN - Nagroda EUROPY - G3 PA (kat. A)  
  98400 zł (48000-26400-14400-7200-2400) 
  Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2600 m)  

Opłata za zapis 1920 zł (320, 640, 960). Zapis 12.06. godzina 12.00, I skreślenie 03.07. godzina 12.00, 
II skreślenie 14.08. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu 
– 9600 zł. 

2. 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 880 zł (150, 290, 440). Zapis 12.06. godzina 12.00, I skreślenie 03.07. godzina 12.00,  
II skreślenie 14.08. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu 
– 4400 zł. 

3. Nagroda SABELLINY (kat. B) 24600 zł (12000-6600-3600-1800-600) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000 m) 

4. Memoriał Bogdana Ziemiańskiego. Nagroda 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

5. H.H. SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK CUP. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej 
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Koni dosiadają wyłącznie 
amazonki zrzeszone w FEGENTRI. Nie jest stosowana ulga wagi z tytułu kategorii jeździeckiej. Wszystkie 
amazonki dosiadają koni z batem. Amazonki i dwa konie rezerwowe będą losowane podczas zapisów 
do gonitwy. (1800 m) 
Nagrody dodatkowe dla: właściciela (10000-7000-5000-3000-2000; pozostałe konie, w tym dwa konie 
rezerwowe, które nie wystartowały po 1000 zł), hodowcy (5000-3500-2500-1500-1000, pozostałe konie, 
w tym dwa konie rezerwowe, które nie wystartowały po 500 zł) i trenera (5000-3500-2500-1500-1000, 
pozostałe konie, w tym 2 konie rezerwowe, które nie wystartowały po 500 zł). 

6. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (2000 m) 
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7. Nagroda Bandoli 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 36, sobota 1 września   
 

1. Nagroda PRZEDŚWITA - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

2. Nagroda Chyszowa 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku 
gonitwę płotową lub przeszkodową 2 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie 
które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3400 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1600 m) 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. (1300 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

7. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 37, niedziela 2 września  
 

1. Nagroda DAKOTY - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni. (1300 m)  
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

4. Nagroda Łeb w łeb 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
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 2 kg, 
a sumy nagród 4000 zł z 4 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2400 m) 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. (1400 m) 

6. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

7. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 38, sobota 8 września   
 

1. Nagroda RZEKI WISŁY - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy. (2400 m) 
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2. Nagroda Baracza 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku gonitwę 
płotową lub przeszkodową 2 kg nadwagi. Konie, które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga 
wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy 
nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, 
a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (2000 m) 

5. Nagroda Hipokratesa 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda Orgii 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 39, niedziela 9 września 
 

1. Nagroda KORABIA - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. Nadwagi nie są stosowane. (2200 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały. (1400 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

Dzień 40, sobota 15 września   
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1800 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

4. Nagroda WIELKIEGO SZLEMA - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Nadwagi nie są stosowane. (3000 m) 

5. Nagroda BASKA - (kat. B) 20500 zł (10000-5500-3000-1500-500) 
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 
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7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2200 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które wygrały w Polsce 
w bieżącym roku sumę nagród wyższą niż 1000 €. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 41, niedziela 16 września   
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (2200 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme (1200 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)  
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda GAZELLI, MLECHY I SAHARY (Oaks) - (kat. A) 36900 zł (18000-9900-5400-2700-900) 
Gonitwa dla 4-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które nie wygrały 
w bieżącym roku w Polsce sumy nagród wyższej niż 1000 €. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 42, sobota 22 września   
 

1. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (1600 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. (2200 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)  
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

5. Nagroda PIERROTA -  (kat. A) 32800 zł (16000-8800-4800-2400-800) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2200 m)  
Opłata za zapis 480 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda Witraża 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 43, niedziela 23 września 
 

1. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. (1400 m) 
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2. Nagroda Villarsa 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
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 2 kg, 
a sumy nagród 4000 zł z 4 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1200 m) 

5. Nagroda Brochwicza 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 44, sobota 29 września   
 

1. Nagroda Tiumena 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa płotowa dla 3-letnich koni, które nie zajęły miejsca bliższego niż trzecie w gonitwie płotowej 
lub przeszkodowej. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. 
Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3000 m)  

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

7. Nagroda Peptona 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 45, niedziela 30 września  Wielka Jesienna Gala  
 

1. WIELKA WARSZAWSKA. Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy – G1 POL (kat. A)  
157500 zł (90000-36000-18000-9000-4500)  
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2600 m)  
Opłata za zapis 3600 zł (600, 1200, 1800). Zapis 03.07. godzina 12.00, I skreślenie 21.08. godzina 12.00, 
II skreślenie 18.09. godzina 8.00. W terminie II skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu 
– 18000 zł. 

2. Nagroda MOSZNEJ - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m)  
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

3. Nagroda MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (PRZYCHÓWKU) - LR (kat. A)  
43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250)  
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów i klaczy. (1400 m)  
Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

4. Nagroda CARDEI - (kat. B) 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
 Gonitwa dla 2-letnich klaczy. (1200 m) 
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5. Nagroda Hubala (wcześniej Tarana) 17500 zł (10000-4000-2000-1000-500)  
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku 
gonitwę płotową lub przeszkodową 1 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie 
które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m)  
Opłata za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

7. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1300 m) 

8. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy. (1400 m) 
Premia dla właścicieli pierwszych czterech koni pochodzących po reproduktorach zarejestrowanych w European 
Breeders’ Fund (EBF) w wysokości: I – 1000 €, II – 600 €, III – 300 €, IV – 100 €. 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 46, sobota 6 października 
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych klaczy. (2200 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

3. Nagroda Vilniusa 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1000 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1200 m) 

5. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

6. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które osiągnęły 
życiowy rekord 1’18” lub lepszy. Start wolny. (2400 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 47, niedziela 7 października 
 

1. Nagroda DZIENNIKA "ŻYCIE WARSZAWY" - (kat. B) 24500 zł (14000-5600-2800-1400-700) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda Dżudo 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1400 m)  

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (2000 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme  (1300 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1000 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 
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9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które osiągnęły 
życiowy rekord gorszy niż 1’18”. Start wolny. (1600 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 48, sobota 13 października   
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

2. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1400 m) 

3. Nagroda Zenda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1200 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

5. Nagroda SAMBORA - (kat. A) 36900 zł (18000-9900-5400-2700-900) 
Gonitwa dla 3-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200 m)  

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w bieżącym roku 
wygrały gonitwę. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

 

Dzień 49, niedziela 14 października   
 

1. Nagroda Wilanowska 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
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 2 kg, 
a sumy nagród 4000 zł z 4 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2800 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1800 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, 
którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali 
gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda MICHAŁOWA - (kat. A) 41000 zł (20000-11000-6000-3000-1000) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2800 m)  
Opłata za zapis 600 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

7. Nagroda Orli 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
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9. Nagroda 6150 zł (3000-1650-900-450-150) 
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w bieżącym roku 
nie wygrały gonitwy. Start wolny. (2200 m)  
Opłata za zapis 90 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

Dzień 50, sobota 20 października   
 

1. Nagroda EFFORTY - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich klaczy. (1400 m)  
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda Masiniego 7875 zł (4500-1800-900-450-225) 
Gonitwa płotowa dla 3-letnich i starszych koni, które w karierze nie zajęły miejsca bliższego niż trzecie 
w gonitwie płotowej lub przeszkodowej. Konie, które w bieżącym roku nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, 
a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (2600 m)  

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1300 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1400 m) 

6. Nagroda Druida 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2400 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 51, niedziela 21 października  
 

1. Nagroda MOKOTOWSKA - LR (kat. A) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów. (1600 m) 
Opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni II grupy. (1600 m) 

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2000 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1200 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy.  
Gonitwa objęta premią Racing Post Yearling Bonus Scheme (1200 m) 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

7. Nagroda Eldona 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 52, sobota 27 października   
 

1. Wielka Służewiecka. Nagroda 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie  
jeździeckie. (3200 m)  
Opłata za zapis 360 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 
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2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1300 m) 

4. Nagroda Delatora 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1400 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800 m) 

7. Nagroda Batyskafa 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 53, niedziela 28 października   
 

1. Nagroda CRITERIUM - LR (kat. A) 31500 zł (18000-7200-3600-1800-900) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich i starszych koni. (1300 m)  
Opłata za zapis 540 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy III grupy. (1400 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (1800 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni II grupy, które nie wygrały gonitwy. (1200 m) 
Premia dla właścicieli pierwszych czterech koni pochodzących po reproduktorach zarejestrowanych w European 
Breeders’ Fund (EBF) w wysokości: I – 1000 €, II – 600 €, III – 300 €, IV – 100 €. 
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1000 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

7. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 
 Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2000 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 

 

Dzień 54, sobota 3 listopada   
 

1. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250) 
Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1200 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (2000 m) 

4. Nagroda Calderona 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300 m) 

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy II grupy. (1200 m) 

6. Nagroda SASANKI - (kat. B) 20500 zł (10000-5500-3000-1500-500) 
Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi  
Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (2000 m) 
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Dzień 55, niedziela 4 listopada   
 

1. Nagroda SAC-A-PAPIER - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (3200 m) 

2. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1800 m) 

3. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1400 m) 

5. Nagroda CZORTA - (kat. B) 16400 zł (8000-4400-2400-1200-400) 
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2200 m) 

6. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
 Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (1800 m) 

8. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 56, sobota 10 listopada   
 

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu Płotowego 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. Za każdą wygraną w bieżącym roku 
gonitwę płotową lub przeszkodową 1 kg nadwagi. Konie, które nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie 
które debiutują 3 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (3000 m)  
Opłata za zapis 180 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 
obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

2. Nagroda Pawimenta 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (1200 m)  

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1300 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1800 m) 

5. Nagroda Upsali 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 2-letnich klaczy I grupy. (1200 m) 

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1600 m) 

7. Nagroda PORÓWNAWCZA - (kat. A) 45100 zł (22000-12100-6600-3300-1100) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2400 m)  

8. Nagroda Gangesa 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000 m) 

9. Nagroda 8200 zł (4000-2200-1200-600-200) 
 Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1800 m) 

 

Dzień 57, niedziela 11 listopada   
 

1. Nagroda NEMANA - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750) 
Gonitwa dla 2-letnich koni. (1400 m) 

2. Nagroda Zamknięcia Sezonu 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2000 m)  

3. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. (1600 m) 

4. Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)  
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (1000 m) 

5. Nagroda Kasztanki 10500 zł (6000-2400-1200-600-300) 
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy. (1300 m) 

6. Nagroda Geparda 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej I grupy. (1800 m) 

7. Nagroda 6560 zł (3200-1760-960-480-160) 
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 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (2200 m) 
8. Nagroda 5330 zł (2600-1430-780-390-130) 

 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1800 m) 
9. Nagroda Savvannah 10250 zł (5000-2750-1500-750-250) 

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

 
 


