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Polski Klrrb Wyścigów Konnych

Sz. P. Tomasz

Chalimonluk

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

§zanowny Panią

W imieniu Spółki Hipodrom Sopot, zwracam się z prośbąo akceptację planu gonitw w
Sopocie w 201B roku:

Dzień 7. sobota 74lioca

1.

2.
3.

4.
5,

.

6.

Nagroda 10500 zł {6aa0-2400-1200-600-300J
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy. Qaa0m)
Nagroda 10500 zł (600a-2400-1200-600-300)
Gonitwa dla 3-Ietnich koni lV grupy. (1300m)
Nagroda 7525 zł (4300-1720-860-430-215)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (1600m)
Nagroda 11900 zl (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa międzynarodowa eksterierowa* dla 3-Ietnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
(1600m)
Nagroda 7OOO zł (4000-1600-800-400-200J
Gonitwa międzynarodowa dla 3-6-1etnich kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.201B
roku do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 1500 złwłącznie.Start wolny. (2200m)
Nagroda 7OOO zł $aaO-160O-B00-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-6-1etnich kłusaków francuskich (sulkiJ, które od 1.01.2018
roku do dnia zapisu uzyskały sumę nagród powyżej 1500 zł. Start wolny. (22O0m)

Dzień 2. niedziela 75 lipca

7.

2.
3.
4.
5,

6,
7.

Nagroda 122SO zł (7000-2800-1400-700-350j
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (7800m)
Nagroda 10500 zł {6000-ż400-1200-600-300]
Gonitwa dla 3-Ietnich koni IV grupy. (1600m)
Nagroda 8750 zł [4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IIl grupy. (1400m)
Nagroda 7525 zł {4300-1720-860-430-215)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystejkrwi arabskiej IVgrupy.(200am)
Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-Ietnich koni czystei krwi arabskiej lI grupy. (7600m)
Nagroda 7OOO zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 7-L?-\etnich kłusaków francuskich (sulki), które od
1.01.2018 roku do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 2200 złwłącznie. Startwolny.
{2ZOOm)

Nagroda 7OOO zł (4000-1600-800-400-200)

Gonitwa międzynarodowa dla7-I?-letnich kłusaków francuskich (sulki), które od
1.0t.2018 roku do dnia zapisu uzyskały sumę nagród powyżej 22a0 zł, Start wolny.

(2200m)
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Dzień 3. sobota 27 lipca
1. Nagroda 10500 zł (600a-2400-1200-600-300J
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. (2000m)
2. Nagroda 10500 zł $aaa-2400-1200-600-300J
Gonitwa dla 3-Ietnich koni IV grupy. (2000m)
3. Nagroda 122ś0 zł (700a-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich i star§zych koni lll grupy. (7600m)
4. Nagroda 7525 zł (4300-L720-B60-430-27S)
Gonitwa dla 4-Ietnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. {1600m)
5. Nagroda 7OOO zł(4000-1600-800-400-200J
Gonitwa międzynarodowa dla 3łetnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które do dnia
zapisu uzyskały sumę nagród do 6700 zł. Start wolny. {ZZOOw)
6. Nagroda 7aOO zł (4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich [sulki), które do dnia
zapisu uzyskaĘ sumę nagród do 40 000 zł. Start wolny. (2200m)
7. Nagroda 7aOO zł(4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich [sulki), które do dnia
zapisu uzyskaĘ sumę nagród do 450 000 zł, Stańwolny. {2200m)
Dzień 4. niedzlela 22 llpca
1. Nagroda t225a zł QO00-2800-1400-700-350J
Gonitrnla dla 3-letnich koni IIl grupy. (l400m)
2. Nagroda 10500 zł (6a00-2400-1200-600-300)
Gonitwa dla 3-Ietnich koni IV grupy. [72aOm)
3. Nagroda 8750 zł (4800-1920-960-480-240)
Gonitwa dla 4-Ietnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. QOaOm)
4. Nagroda 11900 zł (68aa-2720-1360-680-340)
Gonitwa dla 3-Ietnich koni czysteikrwi arabskiej ll grupy. QaOOm)
5. Nagroda 7OOO zł(4000-1600-800-400-200)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-Ietnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które do
dnia zapisu uzyskaĘ sumę nagród do 78 000 zł. Start wolny. (ZZOOwJ
6. Nagroda 7OOa zł (4000-1600-800-400-200J
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które do
dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 140 000 zł. Start wolny. {2200m)
7. Nagroda 7525 zł (4300-L720-860-430-215)
Gonitwa dla 3-letnich koni półkrwi lII grupy. (76OOm)
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