
PLAN GoNlTW -WRocŁAw 2022

Dzień 1

Wtorek, 3 maja
Zapisy 26.04.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda otwarcia Sezonu Przeszkodowego 24 000 zł ('ĺ2000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa zpzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga dla koni
S-letnich 67 kg' dla koni 6-letnich i starszych 69 kg' Konie, które od 1.06.2021 nie wygrały w gonitwach
z przeszkodami sumy 10 000 zł, korzystają z2kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1kg.Za każdą sumę 'l0 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Kĺacze 5- i 6-letnie kozystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej
krwi angĺelskiej. (4300 m) opłata zazapis72o zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000_3000-2000-'l000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-letnich 68 kg' dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.o6.2021 nie wygrały w gonitwach
zprzeszkodamisumy 5 000 zł' korzystają z2kgulgi wagi, 10 000 zł_ 1kg.Za kaŻdą sumę 5 000 zł
Wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi wagi' Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pďnej krwi angielskiej. (3850 m)
opłata za zapis 660 zł'

3. Nagroda 24 00o zł (12000-4800-3600-2400-1 200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonĺtwa zprzeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonitwie zprzeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z2kg ulgi
wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi d|a koni pďkrwi nie przysługuje
koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pďnej krwi angielskiej
(3400 m) opłata za zapis720 zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni
S-letnich i starszych 69 kg' Za każdą sumę 10 000 zł wygraną od 1 .06.2021 w gonitwach z płotami _1 kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-' 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagĺ. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pďnej krwi angielskiej' (3600 m)
opłata za zapis 660 zł.

5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach z płotami
ani z przeszkodami. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni S-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-
letnie korzystď1ąz 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla
koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej
87,5% pďnej krwi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 600 zł.

6. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za kaŻdą wygraną gonitwę
od 1'01 .2021 konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 4o5 zł'

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2900-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. (ĺ907 m) opłata za zapis 290 zł'

8' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2'ĺ00-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy, które nie biegały. (1907 m) opłata za zapis 29o zł
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Dzień2
Sobota, 14 maia
Zapisy 5.05.2022 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska ('ĺ). Nagroda ĺ4 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koniwyłącznie lll grupy. Konidosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagĺ z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeżdżcy, ktÓrzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw
- 1 kg. Wszyscy jeżdź'cy dosiadają koni bez bata. (í600 m) opłata za zapis 290 zł'

2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni' (2200 m) opłata za zapis 290 zł.

3. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3_letnich koni lllgrupy. (1907 m) opłata zazapis290zł'

4. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy, które nie biegały' (1600 m) opłata zazapis290ż.

5' Gonitwa uczniowska (2). Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigow Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie
uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeŹdżcy, ktÓrzy nie wygrali
gonitwy - 2 kg, a 10 gonitw _ 1 kg. Wszyscy jeŹdźcy dosiadają koni bez bata'('ĺ 907 m) opłata za zapis
25o zł'

6. Nagroda 11 2o0 zł (5600-2240-1680-'ĺ120-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej ll grupy, które nie biegały. (í400 m) Opłata zazapis
262zł.

7. Nagroda 11 20a zł (5600-22Ą0-1680-1120-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy, które nie biegały.
(1600 m) opłata za zapis 262 zł'



Dzień 3
Sobota, 28 maja
Zapisy 19.05.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Tiumena 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1 200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 5-letnich istarszych koni' Waga dla koni
S-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konĺe, które od 1.06.2021nie wygrały w gonitwach
zprzeszkodamisumy 10 000 zł,korzystĄązZkgulgi wagi, 20 000 zł_ 1kg.Za każdą sumę 10 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pďnej
krwi angielskiej. (4400 m) opłata za zapis 720 zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa zpzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga dla koni
5-letnich 68 kg' dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2021 nie wygrały w gonitwach
zprzeszkodamisumy 5 000 zł' korzystają z2kgulgi wagi, 10 000 zł- 1kg.Za każdą sumę 5 000 zł
Wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6_letnie kozystają z2kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pďnej krwi angielskiej. (3850 m)
opłata za zapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400- 1 2o0)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa zpueszkodamidla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konĺe, które debiutują
w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi' Konie, które biegały w gonitwĺe z przeszkodami, niosą
4 kg nadwagi' Konie, ktÓre w gonitwach z przeszkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi' za
każdą sumę 5 000 złWygraną ponad 3 000 zł- dodatkowy'l kg. Klacze korzystają z2kgulgi wagi. Nie
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzĺeckie' Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(3600 m) opłata za zapis 720 zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni
S-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 1 0 000 ż wygraną od 1 .06.2021 w gonitwach z płotami _1 kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-,5- i 6-letnie kozystają z2kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pďnej krwi angielskiej. (3800 m)
opłata za zapis 660 zł.

5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni
S-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł Wygraną ad 1.06.2021 w gonitwach z płotami _'1 kg
nadwagi' Klacze 4-' 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom, ktÓre w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej' (3600 m) opłata za zapis 600 zł.

6' Nagroda í7 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-|etnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły
płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy _ 4 kg
nadwagi; konie, które wygrały gonitwę - 5 kg nadwagi; zakaŻdą kolejną Wygraną gonitwę dodatkowo
2 kg nadwagi. Klacze korzystają z2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie.
(2600 m) opłata zazapis 405 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (700o-28o0-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) Opłata za zapis 290 zł.

8. Nagroda í4 000 zł (70oo-29o0-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lllgrupy. (1600 m)opłata zazapis290zł.



Dzień 4
Sobota, 4 czerwca
Zapisy 26.05.2022 do godz. 9.00.

1. Nagľoda Konstelacji (kat. B) 44 000 zł (22000-8800-6600-4400-2200)
Międzynarodowa gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy. (í907 m) opłata zazapis 810 zł.

2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. (2400 m) opłata za zapis 29o zł.

3. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (2200 m) opłata za zapis 29o zł'

4. Nagroda í0 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (í907 m) opłata za
zapis 25o zł.

5. Nagroda 11 2o0 zł (5600-2240-1 680-11 20-560)
Memoriał Kasi Litwiniuk
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. Koni dosiadają
wyłącznie amazonki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata'(1907 m) opłata zazapis
262zł'

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejkrwiarabskiej llgrupy. (í600 m) opłata zazapis262zł.

7. Nagroda 11 20o zł (5600-2240-1 680- 1 1 20-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1400 m) opłata
zazapis262ż'



Dzień 5
Czwartek, í6 czerwca
Zapisy 9.06.2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Wrocławska Trial24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga dla koni
S-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich ĺ starszych 69 kg. Konie, które od 1.07 .2021 nie wygrały w gonitwach
zpzeszkodamisumy 10 000 zł,korzystĄąz2kgulgi wagi,20 000 zł- 1kg.Za każdą sumę 10 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorĺe jeżdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pełnej
krwi angielskiej. (4300 m) opłata za zapis 72o zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
5-letnĺch 68 kg' dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07 .2021 nie wygrały w gonitwach
z pzeszkodamisumy 5 000 zł' korzystają z2kgulgi wagi, 10 000 zł_ 1kg.Za kaŹdą sumę 5 000 zł
Wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3a00 m)
opłata za zapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400- 1 200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonĺtwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z pzeszkodami, niosą
4 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach zprzeszkodamiwygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za
każdą sumę 5 000 zł Wygraną ponad 3 000 zł - dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pÓłkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej knľi angielskĺej.
(3850 m) opłata zazapis72o zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni
S-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 8 000 zł Wygraną od 1 .o7 .2021 w gonitwach z płotami -'ĺ kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze 4-,5- i 6-letnie kozystają z2kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie' Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 '5% 

pďnej krwi angielskiej. (a000 m)
opłata za zapis 660 zł.

5. Nagroda Rutena 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Cykl gonitw z płotamidla 3-letnich koni
Międzynarodowa gonĺtwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie
z płotami, niosą 4 kg nadwagi, pozostałe 14 kg. Klacze korzystają z2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana
ulga wagi za kategorie jeździeckĺe. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznĺe posiadają co najmniej 87 '5% 

pďnej krwi angielskiej. (2800 m)
opłata za zapis 660 zł.

6. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę
od 1 '01 .2021 konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-' 5- i 6-letnie kozystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 4o5 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lĺl grupy. (1600 m) opłata za zapis 290 zł.

8. Nagroda 14 000 zł (7000-28o0_2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lll grupy. (í907 m) opłata za zapis 290 zł.



Dzień 6
Sobota, 25 czerwca
Zapisy 15.06.2022 do godz. 9.00.

'1' Gonitwa uczniowska (3). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2'l00_1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Gonitwa dla 4_letnich i starszych koniwyłącznie lll grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeżdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw
- 1 kg. Wszyscy jeżdżcy dosiadają koni bez baÍa. (22oo m) opłata za zapis 290 zł.

2. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa l|l grupy dla 4-letnich i starszych koni. (í907 m) opłata zazapis29o zł.

3. Gonitwa ucznĺowska (4). Nagroda 14 000 zł (700o-2800-2'l00-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lIl grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie.
Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeżdżcy, ktirzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg.
Wszyscy jeżdżcy dosiadają koni bez bata. (1907 m) opłata za zapis 29o zł.

4. Nagroda í4 000 zł (7o0o-28o0-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy' (1400 m) opłata za zapis 29o zł.

5. Nagroda 11 200 zł (560o-2240-'1680-1120-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata
zazapis262ż'

6' Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-'1120-560)
Mĺędzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (í600 m) opłata
zazapis262ż'

7. Nagroda 11 20o zł (5600-2240- 1 680- 1 1 20-560 )
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata zazapis262zł



Dzień7
Sobota, 'ĺ3 sierpnia
Zapisy 4.08.2022 do godz. 9.00.

'1. Nagroda 1í 00o zł (55}0-2200-1650-1oo-550)
Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni wyłącznie lV grupy. (í907 m) opłata za zapis 260 zł.

2' Nagroda 11 000 zł (5500-2200-'ĺ650-'100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2200 m) opłata za zapis 260 zł.

3' Nagroda't1 000 zł (5500-2200-1650-'l00-550)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. (1600 m) opłata za zapis 260 zł'

4. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy, które nie biegały. (í400 m) opłata za zapis 320 zł.

5' Nagroda 14 200 zł (7100-2840-2130-1420-710)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy. (1907 m) opłata
za zapis 292 zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy (1907 m) opłata za zapis 262 zł.

7. Nagroda 11 20o zł (5600-2240-'1680-1120-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy' (í600 m) opłata
za zapis 262 zł.



Dzień 8
Niedziela, 4 września
Zapisy 25.08.2022 do godz. 9.00

1' Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia 200 000 zł
( 1 00000-40000-20000-1 6000- 1 2000-8000-4000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z pzeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-|etnich 68 kg, dla koni6-letnich istarszych 69 kg. Klacze 5- i6-letnie korzystają z2kgulgi wagi. Koni
dosiadają wyłącznie jeżdżcy, którzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami.
Prawo startu mają konie, które ukończyły w sposób waŻny przynajmniej jedną gonitwę z przeszkodami.
Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej'
(5000 m) opłata za zapis 3360 zł.

2. WieIka Partynicka't00 000 zł (50000-20000-15000-10000-5000)
Gonitwa pod patronatem Po\skiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni
S-|etnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie
jeŹdŹcy, którzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z płotami lub przeszkodami. Prawo
startu mają konie' które ukończyły w sposób waŻny przynajmniejjedną gonitwę z płotami lub
przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzĺe do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pďnej
krwi angielskiej. (4200 m) opłata za zapis 1860 zł.

3. Nagroda Galeriusa 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla S-letnich i starszych koniWaga 69 kg. Konie, które od
1'10'2021 nie wygrały w gonitwach zprzeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z2kg ulgi wagi' 10 000 zł
- 1 kg. ZakaŻdąsumę 5 000 zł wygraną ponad '10 000 zł_ 1kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie
przysługuje konĺom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87'5% pďnej
krwi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 72o zł.

4' Nagroda Jape'a 24 000 zł (12000-4800_3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Cyklgonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa zpzeszkodamidla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które biegały
w gonitwach z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi' Za kaŻdą sumę '10 000 zł wygraną w gonitwach
zprzeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga - 4 kg. K|acze korzystają z2kg ulgi
wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje
koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej
(3850 m) opłata zazapis72o zł.

5. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu WyścigÓw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni
S-letnĺch i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł Wygraną od 1.10.2021 w gonitwach z płotami -1 kg
nadwagi. Klacze 4-,5-i 6-letnie korzystają z2kgulgi wagi. Nie jeststosowana ulga wagiza kategorie
jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiadają co najmniej 87,5oÁ pełnej krwiangielskiej. (3a00 m) opłata zazapis 660 zł.

6. Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Cena Dostihoveho zavodiste Pardubice
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Cyklgonitw z płotami dla 3-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni' Waga 65 kg. Konie, które debiutują w gonitwie
zpłotami, nĺosą 1 kg nadwagi; konie, które biegaływgonitwiezpłotaminiosą3 kg nadwagi. ZakaŻdą
sumę 10 000 zł Wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 5 kg.
Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla
koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej
87 ,5% pďnej krwi angielskiej. (2800 m) opłata za zapis 660 zł.

7. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4_
letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01 .2021 zĄęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą
2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę - 3 kg nadwagi; zakaŻdą kolejną Wygraną gonitwę
dodatkowo 2 kg nadwagi' Klacze 3-,4-, 5- ĺ 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga
wagi za kategorie jeździeckie' (3200 m) opłata za zapis 405 zł.



Dzień 9
Sobota, í0 września
Zapisy 1.09.2022 do godz.9.00

1. Gonitwa uczniowska (5). Nagľoda 11 000 zł (5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 4-|etnich i starszych koni wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgiwagiz tytułu kategoriijeŹdzieckich: jeŹdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _2kg, a 10 gonitw
_ 1 kg. Wszyscy jeŹdźcy dosiadają koni bez bala' (2200 m) opłata za zapis 260 zł.

2. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1907 m) opłata za zapis 260 zł.

3. Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 11 000 zł (5500-2200-'1650-100_550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie.
Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeżdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg.
Wszyscy jeźdŹcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) opłata za zapis 260 ż'

4. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (í 600 m) opłata za zapis 320 zł.

5. Nagroda 14 20o zł (7100-2840-2130-1420-710)
M e m o ri ał P rofe so ra A n d rzej a M od rakowski e go
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy. (í907 m) opłata
za zapis 292 zł.

6. Nagroda 11 200 zł (56oo-2240-1 680-1 1 20-560)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (í600 m) oýata za zapis 262 zł.

7. Nagroda 11 200 zł (560o-2240-1 680-1 1 20-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata
za zapis 262 zł.



Dzień í0
Sobota, 24września
Zapisy 15.09.2022 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (7). Nagroda ĺ1 000 zł (55oo-22o0-'l650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeżdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw
- 'l kg' Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata' (1600 m) opłata za zapis 260 zł.

2. Nagroda 1'ĺ 000 zł (5500-2200-1650-'100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2400 m) opłata za zapis 260 zł.

3. Gonitwa uczniowska (8). Nagroda í1 000 zł (5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie'
UlgiwagiztytułukategoriijeŹdzieckich:jeżdżcy' którzyniewygraligonitwy_2kg, a10gonitw_1kg'
Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1907 m) opłata za zapis 260 zł.

4. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Gonitwa dla 2-|etnich koni ll grupy. (1400 m) opłata zazapis320 zł.

5. Nagroda 14 200 d (7100-2840-2130-1420-710)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy' (2200 m) opłata
zazapis 292zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-'1120-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejkrwiarabskiej ll grupy. (í907 m)opłata zazapis262zł.

7. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-'ĺ120-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy' (1600 m) opłata
za zapis 262 zł.



Dzień'l'|
Sobota, 15 października - Dzień Województwa Dolnośląskiego
Zapisy 6.10.2022 do godz. 9.00.

1. Grystal Cup 172 000 zł (80000-32000-20000-16000_12000_8000-4000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga dla koni
S-letnich 68 kg' dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi. Koni
dosiadają wyłącznie jeżdżcy, którzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami'
Prawo startu mają konie, które ukończyły w sposób waŻny przynajmniejjedną gonitwę z przeszkodami.
Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przyďuguje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,SYo pełnej krwi angielskiej.
(5500 m) opłata za zapis 2760 zł.

2. Nagroda Masiniego 24 0o0 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem PoIskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga 69 kg. Konie, które od
1.11 .2021 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł -
1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł Wygraną ponad '10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie
przysługuje koniom' które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pďnej
krwi angielskiej. (4000 m) opłata zazapis720 zł.

3. Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego 50 000 zł (25000-10000-7500-5000_2500)
Finał cyklu gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Prawo startu mają konie, ktore ukończyły co najmniejjedną z gonitw cyklu
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi
wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje
koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej.
(4000 m) opłata za zapis 1110 zł.

4. Nagroda 20 000 zł ('10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni
5-letnich i starszych 69 kg' Za każdą sumę B 000 zł Wygraną w gonitwach z płotami od 1.11 .2021 r. - 1 kg
nadwagi' Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze 4-' 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeźdzĺeckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3600 m)
opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Dolnoś!ąskiego 40 000 zł (20000-8000-6000-4000-2000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigow Konnych
Finał cyklu gonitw z płotamidla 3-letnich koni
Prawo starÍu mają konie, które ukończyły co najmniejjedną z gonitw cyklu
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgiwagi. Nie
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(3000 m)opłata zazapis 960 zł.

6' Nagroda íí 000 zł(5500-2200-1650-100-550)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koniwyłącznie lV grupy. (1907 m) opłata zazapis260 ż.

7' Nagroda í7 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy, które nie biegały. (1600 m) opłata zazapis32ozł.

8. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy. (1907 m) opłata
zazapis 262zł.



Dzień 12
Piątek, 11 listopada
Zapisy 3.11 .2022 do godz. 9.00.

1. Nagroda Zamknięcia Sezonu 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, klore w 2022
r.niewygraływgonitwachzprzeszkodamisumy10000zł,korzystająz2'kgulgiwagi,20000zł-1kg'
Za kaŻdą sumę 10 000 zł wygraną ponad 20 000 zł _ 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze
5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi
dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posĺadają co
najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (4200 m) opłata za zapis 7 20 zł.

2' Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni' Waga 69 kg' Konie, kÍore w 2022
r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł - '1 kg.
Za kaŻdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystĄąz 2 kg
ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni połkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pďnej
krwi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (1 2000-4800-3600-2400- 1 200)
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Konie, które debiutują
w gonitwie zprzeszkodami, korzystająz2kg ulgi wagi. ZakaŻdąsumę 10 000 zł Wygraną w gonitwach z
przeszkodami 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z2kgulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pďnej krwi angielskiej. (3850 m)
opłata zazapis720 zł'

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni
5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygranąw gonitwach z płotami w 2022 r. 1 kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6_letnie kozystają z2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,SYo pełnej krwi angielskiej. (3800 m)
opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda't6 000 zł (8000-3200-2400-1600_800)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni
S-letnich i starszych 69 kg' Za każdą sumę 5 000 zł Wygraną w gonitwach z płotami w 2022 r. 1 kg
nadwagi. Klacze 4-' 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni połkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwiangielskiej. (3a00 m) opłata zazapis 600 zł.

6. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. konie, które biegały w gonitwie
z płotami niosą 2 kg nadwagi. Za kaŻdą sumę 10 000 zł Wygraną w gonitwach z ýotami dodatkowo 1 kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 4kg.Rlacze korzystają z2kgulgi wagĺ. Nie jest stosowana ulga wagiza
kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pďkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V
pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pďnej krwi angielskiej. (3000 m) opłata za zapis 660 zł.

7. Nagroda 11 000 zł (5500-2200_1650-'100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (2400 m) opłata za zapis 260 zł.

B. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700_850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1600 m) opłata zazapis320 zł'

Mariusz Walszczak



2022

konie pełnej kľwi angielskiej pula gonitwy suma

gonitwy przeszkodowe 20000 4 80000

24000 11 264000

s0000 1 50000

t72000 1 172000

200000 L 200000

gonitwy płotowe 16000 3 48000

20000 9 180000

40000 L 40000

1_00000 I 100000

gonitwy płaskie

4-letnie i starsze lV grupa 11000 3 33000

4-letnie i starsze lll grupa 14000 8 112000

4-letnie i starsze ll grupa 17000 2 34000
4-letnie i starsze kat. B 44000 T 44000
3-letnie i starsze lV grupa 11000 5 ss000
3-letnie i starsze ll grupa 17000 t 17000

3-letnie lV grupa 11000 3 33000
3-letnie lllgrupa 14000 8 112000

3-letnie ll grupa 17000 t 1_7000

2-letnie llgrupa 17000 5 85000
razem 69 1676000

konie czystej krwi arabskiej
4-|etnĺe i starsze llI grupa 10000 2 20000
3-letnĺe ll grupa 11200 15 168000
3-letnie I grupa I4200 3 42600

razem 20 230600

łącznie 89 1906600
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Sprostowanie do planu qonitw Wrocław 2022

W gonitwach lV grupy w dniach:

Dzień 7 gonitwa 1,2,3

Dzień 9 gonitwa 1,2,3

Dzień 10 gonitwa 1,2,3

Dzień 11 gonitwa 6

Dzień 12 gonitwa 7

Jest

Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-100-550)

powinno być

Nagroda 1 1 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)

Kierownik Dzlafu

Wrocławski Tor Wyścigów
Konnych - Partynice

Zwycięska 2
53-033 Wĺocław

TEL. 71 339 83 64
FAX 71 333 45 18

www.torpartynice.pl
NIP 8971383551


