
WARUNKI HANDIKAPÓW 
18 lipca – 20 września 2009 

 

Dzień 23, sobota 18 lipca 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 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. (2000 m) 
 

Dzień 24, niedziela 19 lipca 

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

minus 5 kg. (1600 m) 
 

Dzień 25, sobota 25 lipca 

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego. 

(1800 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 8 kg, 4-letnie plus 5 kg (1800 m) 
 

Dzień 26, niedziela 26 lipca 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 8 kg. 

(1600 m) 
 

Dzień 28, niedziela 2 sierpnia  

3. Nagroda 8225 zł (4700-1880-940-470-235) 

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego:  

4-letnie i starsze minus 9 kg, 3-letnie minus 13 kg. (1600 m) 
 

Dzień 29, piątek 7 sierpnia Międzynarodowy Dzień Arabski 

5. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1800 m) 
 

Dzień 30, sobota 8 sierpnia   

2. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

plus 4 kg. (1400 m) 
 

Dzień 31, piątek 14 sierpnia 

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych klaczy. Wagi według handikapu generalnego: 

4-letnie i starsze plus 6 kg, 3-letnie plus 2 kg. (1600 m) 
 

Dzień 32, niedziela 16 sierpnia   

5. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 5 kg. 

(1400 m) 
 

Dzień 33, sobota 22 sierpnia   

1. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

minus 7 kg. (2000 m) 

6. Nagroda Batyskafa 9635 zł (4700-2585-1410-705-235) 

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) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu 

generalnego: 5-letnie i starsze minus 1 kg, 4-letnie minus 4 kg. (1800 m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dzień 34, niedziela 23 sierpnia 

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

plus 1 kg. (1600 m) 

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego: 4-

letnie i starsze plus 8 kg, 3-letnie plus 3 kg. (2200 m) 
 

Dzień 36, niedziela 30 sierpnia  

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 7 kg. 

(1600 m) 
 

Dzień 37, sobota 5 września   

2. Nagroda 6475 zł (3700-1480-740-370-185) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

minus 3 kg. (1800 m) 

8. Nagroda 4510 zł (2200-1210-660-330-110) 

Gonitwa handikapowa IV 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. (1800 m) 
 

Dzień 38, niedziela 6 września   

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. 

(1200 m) 

7. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

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. (2000 m) 
 

Dzień 39, sobota 12 września   

4. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 8 kg. 

(1800 m) 
 

Dzień 40, niedziela 13 września   

1. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego 

plus 3 kg. (1400 m) 

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 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) 
 

Dzień 41, sobota 19 września   

3. Nagroda 4900 zł (2800-1120-560-280-140) 

Gonitwa handikapowa IV grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 2 kg. 

(2000 m) 

6. Nagroda 5535 zł (2700-1485-810-405-135) 

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według 

handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 3 kg, 4-letnie według handikapu generalnego. (1800 m) 
 

Dzień 42, niedziela 20 września   

7. Nagroda 6232 zł (3040-1672-912-456-152) 

 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. (2200 m) 


