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Sopot 30 maja 20ŻŻr

Pľezes
Polskiego Klubu WyścĺgówKonnych

W związku z przygotowaniem do letniego sezonu wyścigowego lipiec

2022 proszę o zatwieľdzenię załączonego planu gonitw.
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PLAN GONITW

- H'PODROM SOPOT 2022

Dzleń 7. sobotd g llnca

L.

Nagroda 14000 zł (8000_3200_1600-80e400)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lll grupy. (1600nl
opłdta za zapÍs 760 zł (zmienny) + 750 zł (stoły)

2.

Nagroda 11375 zt (6500-2600-X300-650-325)
Gonitwa dla 4-]etnich i starszych koni wylącznie ]V grupy. (1200m)
opłatd za zopis 730 zł (zmienny) + 750 zł (staly)

3.

Nagroda ĹL375 zł (6500_2600-x300_650-325)
Gonitwa dla 3_letnich koniwr7lącznie lV grupy. |2000m)
opłota za zapis x30 zł (zmienny) + 750 zł (stoły)

4.

Nagroda 9625 zł (5500_2200-1100-550-275)
Gonitwa dla rt-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lll grupy. (2000m)
opł,ata zo zapis 170 zł (zmienny) + 150 zł (stały)

5.

Nagroda 7875 zł (4500-x800_900-450-225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy
hodowli krajowejwpisanych do Polskiej Księgi Stadnej KoniArabskich Czystej Krwi
(PASB).

Faaaml

op|ata za zapÍs 90 zł (zmienny)

+

$a zł btały)

6.

Nagroda tzŻsa zł (7000-2800-L400-70c350)
6onitwa dla 3-letnich koniczysteJ krwiarabsklej ll grupy hodowli krajowejwpisanych
do PolskieJ Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) . (1600m|
opłato za zapis 740 zł (zmienny) + 750 zł (stały)

7.

Nagroda 10500 rł (5000_2500-1500-t00o_500)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich istarszych kłusaków francuskich (sulki), które
od 1.01.2021 r. uzyskały sumę nagród do 25 000 zľ. Start wolny. |2000m|
oplata za zopis 70a zł Qmienny) + 40 zł (stałyl)
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1.

Nagroda tl375 zł (6500_2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 4_letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (2000m|
oplata za zapĺs 130 zł (zmienny) + 150 zł (stały)

2.

Nagroda Ĺ1375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. U300m|
opłota zo zopis 730 zł (zmienny) + 750 zł (stały)

3.

Nagroda 7875 zł (4500-x800_900-450_225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy. (1600ml
opłato za zapis 90 zł (zmienny) + 150 zł (stały)

4.

Nagroda 7875 zł (4500_1800_900_450-225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lV grupy

Ízaaam|
opłato za zapis 90 zl (zmienny) + 750 zl (stały)

5.

6.

Nagroda 1225a ď (7000-2800_1400_700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwiarabskiej llgrupy.
opłata Zd Zopis L40 zł (zmienny) + 750 zł (stoły)

l2M0ml

Nagroda 10500 zľ (5000_2500_L500-1000-500)

Gonitwa międzynarodowa dĺa 3-letnich i starszych klusaków fľancuskich (sulki), które
od 1.0L.2021 r. uzyskaty sumę nagród do 9000 zł. Start wolny. (2000m|
opłata za zapis 1'0a zł pmienny) + 40 zł (łały)

7.

Sopoekl Maraton 10500 zł (5000-2500-1500-1000-500)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych klusaków francuskich (sulki). Start
wolny. pBAAml
oplata za zapis 7a0 il pmienny) + 40 zt (stoły)

PBEZEs zARzĄDu
Hi
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HIPODROM SOPOT SP. z o.o.

'

ul.Polna

1

,81-745 Sopot

NIP 585-10-01-930, Reg. 190459490
tel' (58) 551.7E46, fal (58} ii55'0ô"ł1'centÍ. (58) 55J'i7'7l

e-mail: hipodrom@soFot.nl

Dzlełí3, sobota 76lĺpca

1.

Nagroda 11375 zł (6500-2600-1300_650-325)
Gonitwa dla 4_letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. |2000n)
opłoto za zopis 730 zl (zmienny) + 750 zł (stały)

2.

Nagroda 11375 zl (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni lV grupy. (1200mlopłata za zapis 730 zł (zmienny) + 750 zł (stoły)

3.

Nagroda 9625 zl (5500-2200-1100-55&275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lll grupy. (2000m)
opłata za zapis 770 zł (zmienny) + 750 zł (stały)

4.

Nagroda 7875 zl (4500-1800-90&450-225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych konl czystej krwi arabskiej wytącznie lV grupy.

U6a0ml
opłota zo zapis 9a ď ftmienny) + 75a zł $tały)

5.

Nagroda 12250 zł (7000-2800-1'400-700_350)
Gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy.
apłata za za'pis 1,,40 zł (zmienny) + 750 zł (stały)

F600nl

6.

Memoľlał André Meuniera 10500 zł (5000-2500_L500-1000_500)
Gonitwa międzynarodowa dla 3_letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które
uzyskały su,rnę nagród do 60 000 zł. Start wolny. ?0aan|
opłata za zapis 1,0a zł pmienny) + 40 zł (stały)

7.

Fuehaĺ Baltyktl 21000 zt ( 1'0000_5000_3000-2000-1000)
Gonitwa międzynarodowa dla 3_!etnich i starszych ktusaków francuskich (sulki). Start
wolny. l2000ml
opłata zo zapis 200 zl (zmienny) + 40 zł (stały)
PREzEs Z,ARZĄDU
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77llpca

Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800_400)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. 12000m)
opłata zo zapis 760 zł (zmienny) + 750 zł (stoły)

2.

Nagroda 11375 zl (6500-2600'1300-650-325)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy. 11600m)
oplata za zapis 130 zł (zmienny) + 750 zł (staly)

3.

Nagroda Lt?75 zł (6500_2600-x300-650_325)
Gonitwa dla &letnich i starszych koni lV grupy. 11300m)
opłota za zopis 130 zł (zmienny) + 750 zł (stały)

4.

Nagroda 11375 zł (6500_2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni lV grupy. (é6a0m)
opłato za zopis 1,30 zł (zmienny) + 75a zl btotv)

5.

Nagroda 7875 lł (4500-1800_90e450-225)
Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy hodowli krajowej
wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). |2000m|
aplota za zapis 90 zł (zmĺenny) + 150 zł (stoły)

6.

Nagroda l2Ż5a rł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowejwpisanych
do Polskiej Kslęgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). |2000m|
oplota za zopis 740 zł (zmienny) + 750 zt (stdh/)

7,

Nagroda l050o zł (5000-2500-x500_1000-500)
Gonitwa r'niędzynarodowa dla 3- i 4_|etnich ktusaków fĺancuskich (sulki). Start wolny

poaaĺn-l
apłota za zapis 700 zł (zmienny)

+

40 zI (stoły)
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