
PLAN GoNlTW _ WRocŁAW 2023

Dzień 1

Niedziela,2S kwietnla
Zapisy 13.04.2023 do godz, 9.00.

1. Nagľoda otwarcia Sezonu Przeszkodowego 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyściglw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodamidla 5letnich i starszych koni' Waga dla koni
s_lětnicn 67 kg, dla konĺ 6_letnich i starszych 69 kg' Konie, które od 1.05.2022 nie wygrały w gonitw-ach

z przeszkodami sumy 10 000 zł, koľzystająz2kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg' ZakaŻdąsumę 10 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł - 1 kg nadwagĺ. Maksymalna nadwaga 6 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z7_kg uĘi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategoĺie jeŹdzieckie' Ulga wagĺ dla koni plłkrwi nie
przys1ugúie koniom, ktlľe w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5olo pełnej

krwi angielskiej. (a300 m} opłata za zapis 720 zł.
2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gonĺtwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigrw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni' Wag9 dla koni
s-lětnltrl 68 kg' dlá koni 6_letnich i starszych 69 kg. Konie, ktlre od 1.05.2022 nie wygrały w gonitwach

z przeszkodami sumy 5 000 zł' korzystają z2kg ulgi wagi, 10 000 zł - 1 kg, ZakaŻdąsumę 5 000 zł
wygľaną ponad 10 ooo zł - 1kg nadwagi. Klacze 5- i6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi' Nie jest

stosowańa ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pÓłknľi nie przysługuje ko1iom' ktire w
rodowodzie oó v pđtolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskĺej' (3850 m)

opłata za zapis 660 zł.
3' Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400_1200)

Gonitwa pod patranatem Polskiego Kubu Wyściglw Konnych
Cyklgonitw z pĺzeszkodamidla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodamidla 4łetnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gjonítwie z przeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi

wágĺ. Nie jest stosowana ulga wagi za kategoľie.ieŹdzieckie. Ulga wagi dla koĺi Prłknľi nie przysługuje

koniom, kĺÓre w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej'
(3400 m) oplata zazapis720 zł.

4. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000_1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigrw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4łetnich istarszych koni, Waga dla koni4-letnich 66 kg' dla koni
s-tätniôn i staľszych 69 kg' ZakaŻdąsumę 10 000 zł Wygraną od 1.05.2022 w gonitwach z płotami -1 kg

nadwagi. Maksymalna nadwaga 6 kg' Klacze 4-, 5- i 6_letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi' Nie jest

stosowána ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla konĺ prłkrwi nie przysługuje koniom, ktlre w
rodowodzĺe dó V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3600 m}

opłata za zapis 660 zł.
5' Nagroda .t6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)

Gonłtwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyściglw Konnych
Międzynaľodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' ktlre nie biegały w gonitwach z p1otamĺ

aniz przeszkodami. Waga dla konĺ4_letnich 66 kg' dla koni 5-letnich i starszych 69 kg' Klacze 4-' 5- !6-
letnĺe korzystająz2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagiza kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla

koni piłkrwi nie'przysługuJe rońĺom, ktÓre w rodowodzie do V pokolenia włącznĺe posiadają co najmniej
87,5o/o pełnejkrwiangielskiej. (3400 m)opłata zazapis 600 zł.

6' Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Międzynarodowa gonitwa lll grupy dla 4łetnich istarszych koni' Waga 60 kg' ZakaŻdągonltwę wygraną
od'1.01 .2022konie niosą2kgnadwagi' Klacze 4-,5-i6-letniekorzystająz2kg ulgĺwagi'Niejest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 360 zł.

7. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońitwa dla 4łetnich i starszych koniwyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 340 zł'

B' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońitwa dla 3-letnich koni lll grupy, ktlre nĺe biegały. (1907 m) opłata za zapis 340 zł'
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Đzień2
Poniedziałek' 1 maja
Zapisy 2O.A4.2A23 do godz. 9.00.

1. Nagľoda {4 000 zł (700a-2800-21 00-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnĺch ĺ staľszych koni lll gľupy' {2200 m} opłata za zapis 34a zł'

2. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Gonĺtwa dla 4-letnich ĺ staľszych koniwyłącznĺe lll grupy' (1600 m) opłata za zapis 340 zł.

3. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Gonĺtwa dla 3-letnich koni lll grupy' ({907 m) opłata za zapis 34a zł.

4. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Gonitwa dla S-letnich koniwyłącznie lll grupy, ktlre w karierze nie zajęły płatnego miejsca. (í600 m)
opłata za zapis 340 zł.

5. Nagľoda 10 000 zł (5000_2000-1500-1000-500)
Gonitwa dla 4_letnĺch i starszych koniczystej knľi arabskiej lll grupy. (1907 m} oplata za zapis 300 zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-'1 120-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej knľiarabskĺej ll grupy, ktlre nie biegały. (í400 m) oplata zazapis
312 zł.

7' Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1 120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonĺtwa dla 3_letnich konĺczystej krwi arabskiej ll grupy, ktlre nie bĺegały (specjalna)*' ({600 m) opłata
za zapis 312 zł,

B. Nagroda 11 200 zł (5600-2240_1680_1 120-560)
Cykĺgonitw pod patronatem K?WR,
Gonitwa dla 3łetnich klaczy czystej krwiaľabskiej lĺ grupy' ktire nie biegały (specjalna}*' {'l600 m)
opłata zazapis312zł'
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Dzień 3
Niedziela, 14 maia
Zapisy 4.A5.2023 do godz. 9.00.

1. Nagľoda Tiumena 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gońĺtwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodamidla 5-letnich istarszych koni,Wag-a d'la koni

słätniôn ô7 kg, dlä koni 6_leinich i starszych 69 kg. Konie, ktÓre od 1.06.2022 nie wygrały w gonitwach

z pľzeszkod"ňi sumy 10 000 zł, korzystają z 2 k9ulgiwagi, 20 000 zł - 1 kg. ZakaŻdąsumę 10 000 zł

*ýgraną ponad 20 00o zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6_|etnie.korzystają z 2 kg ulgi'wagi. Nie jest

stošowańa ulga wagi za katego-rie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla konĺ prłkrwi nie'przysługuje koniom, ktÓre w

iodowodzie oó v pđt<olenia w]ącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej. (4a00 m}

opłata za zapis 720 zł.
2. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gońitwa pod patranatem Potskiego Kltłbu WyŚciglw Konnycłl
Międzynárodáwa gonitwa z pľześzkodami dla 5-letnich i starszych koni. Wa^ga d'la koni

słätniĹn 68 kg, dlä koni 6łeinich i starszych 69 kg. Konie, które od 1 .06.2022 nie wygrały w gonilwach

z przeszkod"ňii .umy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi.ryqgi' 10 000 zł _ 1 kg' Za kaŻdą sumę 5 000 zł

*ýgr"ną ponad 10 o00 zł - 1 kg nađwagi. Klacze 5_ i6]etnĺe korzystają z2kg ulgi.wagi. Nie jest

stošow"ń" ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pilkrwi nie.przysługuje k91iom' ktire w

rodowodzie oó v pđrotenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (3850 m)

opłata zazapis 660 zł.
3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400_1200)

Gońĺtwa pad patľonatem Polskiego Klubu Wyścigów Rannych
Cyktgonitw z przeszkodamidĺa 44etilch koni
Międžynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4_letnich koni. Waga 63 kg. Ko1ie, ktlre debiutują

w gonitwie ' pr'ešzkodami ńiosą 2 kg nadwagĺ' Konie, ktÓre biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą

4 klg nadwagi' Konie, ktÓre w goňitwácn z przészkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za
xažaąsum{s 000 zĺ wygraną'ponad 3 000 zł - dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie

;eit siosowäna ulga wági 
'a 

tiátegorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pÓłkrwi nie przysługuje koniom,
'Ltore 

w rodowodzi-e do Ý pokolenĺa włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej'

(3600 m) opłata za zapis 72a zł.
4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000_2000_1000)

Gońitwa pad patronatem Połskiego Rlubu Wyściglw Konnych
Międzynárodowa gonitwa z płotamidla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni4_letnich 66 kg' dla koni

s-tätniôrr i staľszyčh 69 kg. ża kazdąsumę 10 000 zł Wygraną od 1 .06.2022 w go.nĺtwach z płotami -1 kg

nadwagi' Klacze 4_, 5- i 6--letnie korzystają z 2 kg u|gi wagi' Nie jest stosowana ulga wagĺ za kate9orie
jeŹdzieikie' Ulga wagidla koni pilkrwi nie przysługuie ko1ioin, ktlľe w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiaäają có najmniej 87 ,lvo pełnej knľi angielskiej' (3s00 m) opłata za zapis 660 zł.

5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200_2400_1600-800)
Ganitwa pod patronatem Polskiego Ktlbu Wyściglw Konnych
Międzynáľodowa gonitwa z płotamidla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni 4-letnich 66 kg' dla koni

słötnibn i staľszyjh 69 kg' ża kaŻdąsumę 5 000 zł Wygraną od 1 .06'2022 w gonitwach z płotami _1 kg

nadwagi. Rlacze 4-,5- i 6-_letnie kozystają z 2 Rg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie

;ezázleärĺe. Ulga wagidla koni piłknľi nie'przysługuje ko1io1, ktiľe w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiaäają có najmniej 87 ,5o/, pełnej knvi angielskiej. {3600 m) opłata za zapis 600 zł'

6' Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550_1700_850)
Mi{dzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg' Konie, ktlľew karierze nie zajęły

płuin"ôo miejsca,-niosą 2 kg nadwagi; konĺe, ktlre zajęly płatne miejsce, ale nie wygraly gonitwy. 3 kg
'naowjgi; 

końie, ktÓre wygráy gonitwę _ 5 kg nadwagi; za kolejną Wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg

naowa!i. Klacze ĺ<orzysiá;ą źžl<g ulgi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie.

(2600 m} opłata za zapis 405 zł.
7. Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Goňitwa dla 4_letnicň i starszych konĺ lll grupy' (1600 m) opłata za zapis 340 zł.

B. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3_letnich koni lll grupy' (1907 m) opłata za zapis 340 zł'
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Dzień 4
Niedziela, 21maja
Zapisy 11.05.2023 do godz. 9.00.

1' Gonitwa uczniowska (3}. Nagroda 14 000 zł (7000_2800-2100_'t400_700)
Gonitwa pod patronatem Polskłego Rlubu Wyściglw Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie' Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich jeżdżey, ktÓrzy nie wygralĺ gonitwy - 2 kg, a 10 gonĺtw
_ 1 kg. Wszyscy ieŻdŻcy dosiadają koni bez bata. (1907 m) opłata za zapis 340 zł.

2' Nagľoda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handĺkapowa llĺ grupy dla 4-letnich i starszych koni. (2400 m) opłata za zapis 340 zł.

3. Nagroda 14 000 zł (7000_2800_2100-1400_700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (2200 m) oplata zazapis 340 zł.

4. Gonitwa uczniowska (4}. Nagľoda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigrw Konnych
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lll grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowĺe lub starsi uczniowie.
Ulgĺ wagi z tytulu kategorii jeŹdzieckich: jeŻdŻcy, ktlrzy nie wygralĺ gonitwy _ 2 kg' a 10 gonitw - 1 kg.
Wszyscy 1eżdżcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) opłata za zapis 340 z|.

5. Nagľoda 10 000 zł (5000_2000-1500-1000-500)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4_letnich i starszych koni czystej knľi arabskiej. {1907 m) opłata za
zapis 300 zł.

6' Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-1680-1 1 20_560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej knľĺaľabskiej ll grupy' (1600 m)oplata za zapis 312zł'

7. Nagľoda 1 1 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy (specjalna)-. (1907 m) opłata za zapis 312 zł'

B. Nagľoda 'n äga zł (5600-Ż240-1680-1'120-560)
Cyklgonĺtw pod patronatem K)WR'
Gonĺtwa dla 3łetnich konĺ czystej knľi arabskiej ll grupy (specjalna)*. {1400 m} opłata za zapis 312 zł.
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Dzień 5
Niedziela' 4 czeľwca
Zapisy 25.05.2023 do godz. 9.00.

l. Nagľoda Konstelacji (kat' B) 44 000 zł (22000_8800-6600-4400-2200)
co-nłtwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyściglw Konnych^

Międzynárodäwa gonitwa dla 4-lětnich istarszych kl?!1y_.('t.s^!z m) opłata zazapis 810 zł.

z. Na|ľoba Wľocławska Tľial 24 o0o zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gďnitwa pod patronatem Polskiega Klubu WyŚcigów Konnych
Międzynärodôwa gonitwa z prześzkodami dla 5-letnich i starszych ko1i'!/_a-9_a d.la koni

s-lätniĹľ., 67 kg, dlá koni6-leinĺch i starszych 69 kg. Konie, ktÓre od 1.o7.2022 nie wygrały w gonitw^ach

z przeszkodaňii sumy 15 000 zł, korzystająz2Rg ulgiwagi' 30 000 zł - 1 kg' ZakaŻdąsumę 15 000 zł

*yg'uną ponad 30 oo0 zł - 1 kg nadwagi' ń/aksymalna nadwaga 6 kg. Klacze 5- i6-letnie korzystają

=T,.,B 
uĺeji wagi. Nie jest stosorřana ulgá wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni piłkrwi nie

pr'y.iugü;" koniom, 
'ktÓr" * rodowodzie do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej

knĺi angielskiej. (4300 m) opłata zazapis720 zł.
3' Nagľoda 24 oo0 zł (1 2000_4800-3600-2400-1 200)

Gońitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyścigrw Konnych
Cyklgonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni' Waga 63 kg. Konie, ktrre debiutują

w gonĺtwie z prześzkodami ńiosą 2 kg nadwagi. Konje, ktlre biegały w gonĺtwie z przeszkodami, niosą

4 řg nadwagi. Konie, ktlre w goňitwacľl z przószkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za

v.ažaą*umę-s 000 zĺwygr"ną-ponad 3 000 zł - dodatkowy i xg' Klacze koľzystają z2kg ulgiwagi. Nie

iest siosowäna ulga *ág-'l za tiátegorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni prłkrwi nie przysługuje koniom,
'ktir" 

' ľodowodl-ie do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmnĺej 87,5o/B pełnej knľi angielskĺej.

(3850 m} opłata za zapis 720 zł.

4' Nagľoda 20 000 zł (10Ü00-4000-3000-2000-1000)
Gońitwa pod patronatem Polskiego Rlubu Wyścigiw Konnych
Międzynäľodôwa gonĺtwa z płotaiĺi dla 4_letńich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni

s-tätnibn i starszyčh 69 kg. ża kaŻdąsumę B 000 zł wygraną od 1.07 .2022 w gonitwach z płotami -1 kg

nadwagi. Maksymalna naldwaga 6 kg' Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi. Nie jest

stosowäna ulgá wagi za kateg-orie je?dzieckie' Ulga wagi dla koni piłkrwi'nie.przysługuje ko1t_o1' które w

rodowodzie oó v poiotenia wiącznie posiadają cđ najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej' (4000 m)

opłata za zapis 660 zł'
5. Nägroda Rutena 20 o00 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cykt ganitw z plotamidĺa 3-letnich koni ,'Paĺtynice'Służewiec"
ľvliędžynarodowa gonitwa z plotami dla 3_letńich koni. Waga 63 kg' Konie' ktire debĺutują w gonitwie

z piotámi, niosą 4 łg nadwagi, pozostałe 1 4 kg Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi- N ie jest stosowana

ulia wagi za kaiego-rie ;ezoz'ĺeitie. Ulga wagi dla koni póJkry| nie przysługuje koniom, ktire w

roäowoä'zie do V [okoÉnia włącznie posiadáją co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej. (2800 m}

opłata zazapis 660 zł'
6. Nagroda {4 00o zł (7000-2800-2100_1400-700)

Mięldzynarodowa gonitwa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg' ZakaŻdąWygĺaną gonitwę

ođ 1.01 .2022konře niosą 2 kg na'dwagi. Klacze 4-, 5- i6-letnĺe korzystają_z 2 kg ulgiwagi' Nie jest

stosowana ulga wagi za kategorie jeżđzieckie. (3200 m) opłata za zapis 360 zł'

7. Women Power Seľies (2). Nagroda {4 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
Memoriał Rasi Lłtwiniuk
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koniwyłącznie lll grupy' Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie

amazonki dosiadają koni bez bata'{1907 m) opłata za zapis 34o zl.

B' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100_1400-700)
ooňitwa handikapowa lll gľupy dla 3_letnich istarszych koni. (2200 m} opłata zazapis340 zł.

9' Nagľoda 14 000 zł (7000_2800-2100-1400_700)
oońitwa dla 3-letnicň koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 340 zł.
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Dzień 6
Niedziela, 1B czerwca
Zapĺsy 7 .06.2023 do godz. 9.00

1. Gonitwa uczniowska (6). Nagľoda 14 000 zł (7000_2800-2100_1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kłubu Wyścigrw Konnych
Gonitwa dla 4_letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Konidosĺadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckĺch: jeżdŹcy, którzy nie wygraĺi gonitwy - 2 kg, a 10 gonitw
* 1 kg. Wszyscy jeŻdŻcy dosiadają koni bez bata. (2200 m) opłata za zapis 340 zł.

2' Nagľoda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa lĺl grupy dĺa 4_letnich i starszych koni. (1600 m) opłata za zapis 34o zł'

3. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3_letnich istarszych koni' (1907 m) opłata zazapis340zł.

4. Gonitwa uczniowska {7}. Nagľoda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubtl Wyścigrw Konnycľl
Gonitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lll grupy' Konidosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie.
Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeŻdŻcy, ktÓrzy nie wygľali gonitwy _ 2 kg, a 1 0 gonitw - 1 kg.
Wszyscy ieżdżcy dosiadają konĺ bez bata' (1907 m) oplata za zapis 340 zł.

5. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni llI grupy. (1400 m} opłata za zapis 34a zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5ő0a-2240-1 680-1 120_560)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwiarabskiej ll grupy. (í907 m)opłata za zapis 312zł

7. Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120_560)
Cyklgonitw pod patľonatem K?WR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej knľiarabskiejll gľupy (specjalna)*. (1907 m) oplata za zapĺs 312zł.

B. Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-1680-1 'l20-560)
Cyklgonitw pod patroł"latem K}WR.
Gonitwa dla 3-letnich konĺczystej krwiarabskiej llgrupy (specjalna)-. (1400 m) opłata za zapłs 312zł.
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Dzień 7
Sobota, {2 sieľpnia
Zapisy 3,08.2023 do godz. 9,00.

1. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gońitwa pod patranatem Polskiego Kĺubu WyŚcigrw Konnych
Międzynáľodowa gonitwa z płotamidla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni

s-lětni'crr i starszych 69 kg' żakaŻdąsumę 8 000 zł Wygľaną od 1.09.2022 w gonitwach z płotami -1 kg

nadwagi' Klacze 4-,5- i 6--letnie korzystają z 2 kg ulgi wagĺ' Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeŹdzieikie' Ulga wagidla koni piłkrwi nie przysługuje k91io1ĺ, ktÓre w rodowodzie do V pokolenia

włącznie posiaäają có najmnie.i'B7,5o/o pełnej knľiangielskiej' (3400 m} opłata zazapis 660 zł.

2. Nagľoda Tunisa 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
aońitwa pod patronatem Polskiego Rlubu Wyścigów Konnych
Cykt gonitw z plotamidla 3-letnich koni ,,Partynice'Służewiec"
Mięožynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni' Waga 64 kg' Konie, które debiutują w gonitwie

z piotámi, niosą 2łg nadwagĺ; konie, ktÓre biegały w gonitwie z płotami niosą 4 kg nadwagi' ZakaŻdą
sumę 10 boo zť*ygŤuną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 6 kg'

Klacźe korzystają'iz kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla

koni pÓłknvi'nie'przysługu1e konńm, któľe w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej

87,5ó/, pelnej krui angielskiej' {2800 m) opłata zazapis 660 zł.

3' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100_1400_700)
Goňitwa handikapowa ĺll grupy dla 3_letnich istarszych koni. (2200 m)oplata zazapis340zł.

4' Nagroda 11 o00 zł (5500-2200-1650-1 100-550)
Goňitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnĺch i starszych koni. (1400 m} opłata za zapis 310 zł.

5' Nagľoda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Goňitwa dla 3_letnich koniwyłącznie lV gľupy. (1907 m) opłata za zapis 310 zł.

6. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700_850)
Gořitwa dla 2-|etnich koni ll grupy, ktÓre nie biegały' (1a00 m} opłata za zapis 370 zł'

7. Nagľoda 11 200 zł (560a-2240_1 680-1 1 20-560)
Goňitwa dla 3_letnich koni czystej krwi arabskiej ll gľupy (1600 m) opłata za zapis 312 zł.

B' Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1 120-560)
Cykłgonitw pod patronatem K}WR'
cbnĺtwa dla'3_letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy (specjalna)*. {1907 m) opłata za zapis 312 zł'
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Dzleń 8
Niedzlela, 3 wześnia
Zapisy 24.08.2An do godz. 9.00

1. Wielka Wrocławska Nagroda Pľezydenta Wroclawia 200 000 zł
(1 00000-40000-20000-1 6000-1 2000-8000-4000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodamidla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-|etnich 68 kg, dla koni 6łetnich ł starszych 69 kg' Klacze 5- i 6_letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Konĺ
dosiadają wyłącznie jeżdżcy, ktÓrzy w sposlb ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Prawo
startu mają konĺe, które ukończyly w sposÓb Ważny przynajmniej jedną gonĺtwę z przeszkodami' Nĺe jest
stosowana ulga wagi za kategoľie jeŹdzĺeckie. Ulga wagi dla koni prłknľi nie przysługuje konĺom, ktÓre w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej' (5000 m) opłata za
zapis 3360 zł.

2. Wielka Partynicka 100 000 zl (50000-20000-15000-10000-5000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kltlbu Wyścigiw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotamĺ dla 4_letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnĺch 67 kg, dla koni 5-
letnich i starszych 69 kg' Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeżdżcy,
ktlľzy w sposlb ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z plotami lub przeszkodami. Prawo startu mają konie,
ktÓre ukończyły w sposÓb waŻny przynajmniejjedną gonitwę z plotami lub przeszkodami. Nie jest stosowana
uĺga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie przysługuje koniom, ktÓre w rodowodzie do V
pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pelnej knlvi angielskiej. (4200 m} oplata za zapis 1860 zł.

3. Nagľoda Galeľiusa 24 0oo zl (12000-4800-3600-2400_1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigrw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla Słetnich i starszych koni Waga 69 kg. Konie, ktire od 1.10.2022
nie wygraływ gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zl' koľzystają z 2 kg ulgiwagi, 10 000 zł- 1kg. ZakaŻdą
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 jeŹdzĺeckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmnĺej 87 ,5o/g pełnej kľwi angielskiej. (3400 m) opłata za
zapis 720 zł.

4, Nagľoda Jape'a 24 000 zl (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubĺl Wyścigiw Konnych
Cykl gonitw z pnaszkodami dla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni' Waga 66 kg' Konĺe' które bĺegały w gonitwach
z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi' ZakaŻdą sumę 10 000 zł wygraną w gonĺtwach z przeszkodami
dodatkowo 1 kg nadwagi' Maksymalna nadwaga - 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi' Nie jest stosowana
ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pÓłknľi nie przysługuje koniom, ktÓre w rodowodzĺe do V
pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej knľi angielskiej. (3850 m) opłata za zapis 720 zl.

5. Nagroda 20 000 zł (10000_4000-3000-2000-1000)
Gollitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich istarszych koni. Waga dla koni4-letnich 67 kg, dla koni 5-
letnich i starszych 69 kg. Za kaŻdą sumę 5 000 zł Wygraną od 1.10.2022 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 pllkrwi nie przysługuje koniom, ktÓľe w rodowodzĺe do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87 ,5olo pełnej knłi angielskiej' (3400 m} opłata za zapis 660 zł.

6. Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Cena Dostihoveho zavodiste Pardublce
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kltlbtl Wyścigiw Konnych
Cy kl gon itw z płotam i dl a 3-l etn ich koni,,P aĺtyn ice- Słtlżewiec"
Międzynarodowa gonitwa z płotami dĺa 3_letnich koni. Waga 65 kg. Konie, które debiutują w gonĺtwie z plotamĺ,
niosą 1 kg nadwagi; konie, ktire biegały w gonitwie z płotami niosą 3 kg nadwagi' ZakaŻdą sumę 10 000 zł
Wygraną w gonĺtwach 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 prlkrwi nie pľzysługuje
konĺom, ktlre w rodowodzie do V pokolenia włącznĺe posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej'
(2800 m) oplata za zapis 660 zł.

7' Nagroda 14 000 zł (7000_2800-2100-'l400_700)
Międzynarodowa gonitwa lll grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-łetnich 55 kg, dla l<oni 4-
letnich i starszych 60 kg. Konie' które od 1.01,2022 zajęły platne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg
nadwagi; konie, ktlre wygrały gonitwę _ 4 kg nadwagi; za kaŻdą kolejną Wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg
nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagĺ za kategorie
jeŹdzĺeckie. (3200 m) oplata za zapĺs 360 zł'

8. Nagľoda 11 000 zł (5500-2200-1650_'1 100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3_letnich i starszych koni. (1907 m) oplata za zapis 310 zł'

9. Nagľoda 1 4 2g0 zł {7 1a0-2840-2 1 30-1 420-71 0)
Cyklgonitw pod patranatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy (specjalna)"' (1907 m) opłata za zapis 342 zł.
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Dzień 9
Niedziela, 10 wľześnia
Zapisy 31.08.2023 do godz' 9'00.

1 ' Gonitwa uczniowska (12). Nagľoda 11 000 zł (5500-2200_1650_1 100-550)

Gonitwa pod patronatam Potskiego Klubu Wyścigiw Konnych.

Gonitwa oIa ą-letniáń istarszycn-roni wyłącznie ĺv grupy. Koni dosiadają wyłącznie ucznĺowie lub starsi

uczniowie. Ulgi wagi z tytułu Ŕ.tegoľii ;e2diiecrich:lezbŁcy, ktÓrzy nie wygľali 
'o_onjtwy 

- 2 kg, a 10 gonitw

- ixg wszyjcy ičzazcý dosiadaj*ą koni nez bata' (2200 m) opłata zazapis 310 zł'

2' Nagroda 14 oo0 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gořitwa handikaporii" lll grupy dla 3_letnich i starszych koni' (1600 m} oplata za zapis 340 zł'

3' Nagroda 1í 0oo zł (5500_2200-1650-1100-550)_ 
co"nit*u handikapowa lV grupy dla 3-letnich i siarszych koni. (1907 m) opłata za zapis 3'10 zł.

4. Gonitwa uczniowska (1e). Ńágľoda 1{ 000 zł (5500_2200-1650-1100_550)

Gonitwa pod patronatem Patskiego Kubu Wyściglw Kannyęh

Gonitwa dla 3-letnicń Ŕóni *ýłącžnie lV grupý. Kóni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie.

ÚEi*'gi ż tvtułu káiegärĺĺjezoziectich:-jeż:dzcy, ktÓrzy nie wygrall gonjlwy. _ 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg

wšzysc], ieí.azcy aosiäoa;{ konibez bata. (1600 m) opłata zazapis 310 zł.

5. Nagiodä-17 oo0 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Goňitwa dla 2_letnicň koni ll grupy. (1600 m) opłata zazapis370 zł.

6. Nagľoda M äaa zł (100-2840-2130'1420-710)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej knľiarabskiej lgrupy. (1907 m) opłata zazapis342zł'

7' Nagľoda 11 zoo zł (5600'2240-1680_1120-560) A -l_!- _^ -^^,^ ,'

Gonitwa dla 3_letnich koni czystej knľi arabskiej ll grupy. {1400 m) opłata zazapis 312 zł'

B. Nagľoda 1'| 2oo zł (5600-2240-1680-1120_560)
Cykĺgonitw pod patranatem K)WR.
Gonĺtwa dla s_letnlcńróniczystej krui arabskiej ll grupy (specjalna)*. ({907 m)opłata za zapis 312zł'

S!ľaną 9 z l2
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Dzień 10
Niedziela, B paździeľnika
Zapisy 28.09.2023 do godz. 9.00

1. Gonitwa uczniowska (15). Nagľoda 11 000 zł (5500-2200_1650-1100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kĺubu Wyścigrw Konnych
Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznĺe ĺV grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgĺ wagĺ z tytułu kategoriijeŹdzieckĺch )eżdżcy, ktÓrzy nie wygrali gonitwy - 2 kg, a 10 gonitw
- 1 kg. Wszyscy jeŻdŻcy dosiadają koni bez bata' (1907 m) opłata za zapis 310 zł'

2' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa llĺ grupy dla 3-letnĺch i starszych koni' (2400 m) opłata za zapis 34a zł.

3. Nagľoda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) opłata za zapis 310 zł.

4' Gonitwa uczniowska (16). Nagľoda {í 000 zł (5500_2200-1650-1100_550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonĺtwa dla 3łetnĺch koni wyłącznie lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie łub starsi uczniowie'
Ulgi wagĺ z tytułu kategorii jeŹdzieckich jeżdżcy, którzy nie wygľali gonitwy * 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg.
Wszyscy jeŻdżcy dosiadają koni bez bata. (1 907 m) opłata za zapis 31 0 zł.

5. Nagroda í7 000 zł (8500-3400-2550_1700_850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1400 m) oplata za zapis 370 zł.

6. Nagľoda 14 200 zł (7100-284a-2130-1420-7la)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Memoľiał Profesora Andrzeja Modrakowskiego
Gonĺtwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej l grupy (specjalna)* . (220a m) oplata za zapis 342 zł,

7. Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-'lôB0_1120-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej knľiarabskiej ll grupy. (1907 m) opłata za zapis 312zł'

B' Nagroda 11 200 zł (560a-2240_1680_1 120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy (specjalna)*. (1600 m) oplata za zapis 312zł.
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Dzień 11
Niedzieta, 22 pażdziernika - Dzień Województwa Dolnośląskiego
Zapisy 12.10.20Ż3 do godz. 9.00.

1. Crystal Cup 172 000 zł (80000-32000-20000-1 6000-1 2000-8000-4000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Rlubu Wyścigrw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z pľzeszkodamidla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni

s_lätnibn 68 kg, dlä koni6-lelnich istarszych 69 kg. Klacze 5- i6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi. Koni

dosiadają wyłĘcznie leżdŹcy, ktÓrzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z pľzeszkodami.

Prawo stäľtú ńa;ą kónie' ktiľe ukończyły w sposób waŻny przynajmniejjedną gonitwę z przeszkodami.

Nie jest stosowana ulga wagi za kategoŕie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni plłkrwi nie przysługuje koniom,

ktÓrä w rodowodzie dó V połotenia włącznie posiadają co najmniej 87 
'5o/o 

pelnej knľi angielskiej.
(5500 m} opłata za zapis 2760 zł.

2. Ńagroda Masiniego 24 000 zł (12000-4800_3600-2400_1200)
eońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigiw Konnych
Międzynärodäwa gonitwa z pľześzkodami dla S-letnich istarszych koni' Waga 09 !.g Konie, ktlre od

1.1'1'2022 nie wygraly w gonitwach z pĺzeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, a

10 000 zł z 1 kg''Źa uazaĄsumę 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

pÓłĺĺnľi ńiä przyšługuje kóniom,-ktlre w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej

87 ,5% pełnej knľi angielskiej' (4000 m} opłata za zapis 720 zł'
3. Nagľoáa Márszałka Województwa Dolnośląskiego 50 000 zł (25000_10000-7500-5000-2500)

eońitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigrw Konnych
Finał cyktu gonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Prawo'startu mają konie, ktlre ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu

Międzynarodowá gonitwa z przeszkodamidla 4-letnich koni. Waga 67 kg, Klacze korzystają z 2 kg ulgi

wabĺ. Ńi" jest stos_owana ulga wagiza kategorie jeŹdzieckĺe' Ulga wagi dla koĺi'plłknľi nie przysługuje

koňom, kĺóre w rodowodziđ do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej'
(4000 m) opłata za zapis 1110 zł.

4' Nagľoda 20 000 zł (10000-4000_3000-20CI0-1000)
Gańitwa pod patronatem Polskiego Rltlbu Wyścigrw Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni4_letnich 67 kg, dla koni

słätniôn i starszyđh 69 kg. ża kaŻdąsumę 10 000 zł Wygraną od 1 .1 1.2022 r. w gonitwach z płotami 1 kg

nadwagi' Klacze 4-,5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgiwagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jezdzieókie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie pľzysługuje k91io1ĺ, ktÓre w rodowodzie do V pokolenia

włącznĺe posiaäają có najmniej 87 'ía/o 
pełnej knłi angielskĺej. (3600 m) opł9!ą za-zapis 660 zł,

5. Nagroda'Przewódnicząiego"seimiku Dolnośląskiego 40 000 zł (20000-8000-6000_4000-2000)

Gońitwa pod patronatem Polskiego Klubtl Wyścigiw Konnych
Finał cyilu gonitw z plotamidla 3-tetnich koni ,,Partynice-SłuŻewiec"
Prawo'starřu mają konie, tĺtire ukończyły co najmniej jedną ganitwę z cyklu na torze we Wrocławiu \ub w

Warszawie.
Międzynaľodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni' Waga 66 kg' Klacze korzystają z2kg ulgiwagi.

Nie jdt stosowanä ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pÓłkrwi nie przysługuje koniom,

którb w rodowodzie oó v porolenia włącznie posiadają co najmniej 87 
'5o/o 

pełnej knľi angielskiej'
(3000 m) opłata za zapis 960 zł'

6" Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400_700)
ooňitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich istaľszych koni. (1600 m) opłata zazapis 340 zł'

7. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1 100-550)
Goňitwa dla 3_letnicń i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1907 m) opłata za zapis 310 zł.

B, Nagroda 17 000 zł (8500-3400_2550-1700-850
Goňitwa dla Z_letnicň koni ll grupy, ktlre nie biegaly. (í600 m) oplata za zapis 370 zł.

9. Nagroda 9 000 zł (4500-1800_1350-900-450)
eoňiwa handikapowa lV grupy dla 4-letnĺch i starszych koni czystej krwi arabskiej' (í907 m) oplata za
zapis 29CI zł.
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l . Nagľoda Zamknięcla Sezonu 24 000 zł (12000-4800-3600_2400-1200)
Gollitwa pod patľonatem Polskĺego Kĺubu Wyścigrw Konnych
Mĺędzynarodowa gonitwa z przeszkodamĺ dla 5-letnich i starszych koni' Waga 69 kg, Konie, któľe w 2023 r' nie
wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 10 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagĺ, 20 000 zł _ 1 kg' Za kazdą
sumę '10 000 zł wygľaną ponad 20 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagĺ dla koni pilkrwi nie przysługuje koniom, ktÓre w
rodowodzie do V pokolenia wlącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pelnej krwi angielskiej. (4200 m) opłata za
zapis720 zł.

2' Nagľoda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Goĺlitwa pod patronatem Polskĺego Klubu Wyściglw Konłlycll
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnĺch i starszych koni' Waga 69 kg. Konie, które w 2023 r. nie
wygraływgonitwach z przeszkodamisumy 5 000 zl, koľzystają z 2 kg ulgiwagi, 10 000 zł- 1kg.ZakaŻdą
sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- ĺ 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni prłkrwi nie przysluguje koniom, ktÓľe w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pelnej krwi angielskiej. (3a00 m} opłata za
zapis ô60 zł'

3' Nagľoda 24 000 zł (12000_4800-3600-2400-1200)
Gonilwa pod patľonatełn Polskiego Kltlbu Wyścĺgów Konnych
Międzynaľodowa gonitwa z przeszkodam! dla 4-letnĺch koni. Waga 67 kg. Konie, które debiutują w gonitwie
z przeszkodami, korzystająz2kg ulgiwagi. ZakaŻdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami
1 kg nadwagi' Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi' Nie jest stosowana ulga wagi za
kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla konĺ pÓłkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia
wlącznie posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej krwi angielskiej' (3850 m) opłata za zapis 720 zł.

4. Nagľoda 20 000 zł (10000-4000_3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kubu Wyściglw Konnycłl
Mĺędzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni4_letnich 67 kg, dĺa koni 5-
letnich i starszych ô9 kg. Za kaŻdą sumę 10 000 zł wygľaną w gonitwach z płotami w 2023 ľ. '1 kg nadwagi.
Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi' Nĺe jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga
wagi dĺa koni półknĺi nie przysługuje koniom, ktlre w ľodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co
najmniej 87,5o/o pelnej knľi angielskiej. (3800 m) opłata za zapis 660 zł'

5. Nagroda 20 000 zl (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Połskiego Kĺttbtl Wyścĺgiw Konnych
Międzynaľodowa gonitwa z płotami dla 3_letnich koni. Waga 66 kg' Konie, ktÓľe bĺegały w gonitwie z plotami
niosą 2 kg nadwagĺ. ZakaŻdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi'
Maksymalna nadwaga 4 kg' Klacze koľzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana u|ga wagi za kategorie
jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje konłom, ktire w rodowodzie do V pokolenia włącznie
posiadają co najmniej 87 ,5o/o pełnej knľi angielskiej. (3000 m) opłata za zapis 660 zł.

6' Nagľoda 14 000 zł (7000_2800_2100-1400_700)
Gonitwa handikapowa lll gľupy dla 3-letnĺch i starszych koni' (2400 m) opłata za zapis 340 zł.

7. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1 100-550)
Gonitwa dla 3-letnich i słaľszych koniwyłącznie lV grupy. (1907 m) opłata za zapis 310 zł'

8. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550_1700-850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1600 m) opłata za zapis 37a zł.

9. Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KAWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejknľiarabskiejĺlgrupy (specjalna)-. (í907 m) opłata za zapis 312zl.

OR

Saw

- Cyklgonitw dla lĺoni arabskich czystej krwi pod patľonatem K)WR' promujący tradycyjny typ irodowód
koni aľabskich. Mogą w nim uczestniczyć lonie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAH),
z wyjątlĺiem koni zawierających w swoim rodowodzie krew ogieriw Amer (SA) ur. 19B4, Baroud ĺll (FR)
ur. 1969,Burning Sand(US/ ur. l986,Dragon(FR)ur. l94A,SaintLaurent(FR)ur. l94BlubTiwaiq(SA)
uľ. 1982.
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