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W gonitwach międzynarodowych rozgrywanych galopem, przy których podano kwotę zapisu, opłata nie

zawiera części stałej opłaty za zapis, która wynosi L50 zł w gonitwach płaskĺch.

W gonitwach międzynarodowych płotowych, przy których podano kwotę zapisu, opłata nie zawiera części

stałej opłaty zazapis, która wynost23ozł.
W gonitwach międzynarodowych rozgrywanych kłusem, przy których podano kwotę zapisu, opłata nie

zawiera częścĺ stałej opłaty za zapis, która wynosi II0 zl'
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* PLAN GONITW 2023

ToR sŁuŻEWlEc W WARszAWlEToR sŁużEwtEc

Dzień 7 _ sobota, 22 kwietnia Otwarcie sezonu

1'. Nagroda sTRzEGoMtA (Specjalna)* (kat. B) 43750 zł (25000-L0000-5000-2500-1250)

Gonĺtwa międzynarodowa dla 3-letnich koni. Nadwagi nie są stosowane. (1600m)
opłata za zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.

2' Nagroda Dandolo - Handikap otwarcia 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600)

Gonĺtwa handikapowa l grupy dla 4-letnĺch istarszych koni. Wagiwedług handikapu generalnego
minus Lakg. (1800m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonĺtwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. (1600m)

4. Memoriał Tomasza Dula
N a grod a 21000 zł (I2ooo-48oo-Ż4oo-t200-600)
Gonitwa handikapowa l grupy dla 3-letnĺch koni. Wagi według handikapu generalnego
minus lOkg. (1600m)

5. Nagroda Dżamajki t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy ll grupy. (1600m)

6. Nagroda Generała Władysława Andersa 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnĺch konĺ lllgrupy. (1800m)

7 ' Nagroda Skowronka 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej I grupy. (2000m)

8. Nagroda 9625 zl (5500-2200-1L00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej lllgrupy. Pa00m)
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PIAN GONITW 2023

ToR sŁUżEWtEc W WARszAWtE

Dzień 2 - sobota, 29 kwÍetnia

L. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni llgrupy. 11600m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonĺtwa handikapowa lllgrupy dla 4-letnich istarszych koni. Wagiwedług handikapu generalnego

minus 2ke. U800m)

3' Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1600m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lllgrupy. (1300m)

5. Nagroda 9625 zl (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. (1600m)

6' Nagroda otwarcia Sezonu Kłusaczego 10500 zł (6000-2400-1"200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
(2a00m)
opłota zo zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa d|a 3- i 4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2400m)

opłato zo zapis 725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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PLAN GONITW 2023
ToR sŁUżEWlEc W WARszAWtE

Dzień 3 - niedziela, 30 kwietnia

1'. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 4-letnĺch istarszych konĺ lllgrupy. (1200m)

z. Gonitwa uczniowska (1). Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Konĺ dosĺadają wyłącznie uczniowie

- jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgĺ wagi z tytułu kategoriijeździeckiej: jeźdżcy, którzy nie
wygrali gonitwy 2kg, a 10 gonitw J. kg' Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (7600m)

3. Nagrod a lrandy 21000 zl (I200O-4800-24O0-L200-600)

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2000m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnĺch koni lllgrupy, które nie biegały' paa0m)

5. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (1800m|

6. Nagroda coMETA - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750)

Gonitwa mĺędzynarodowa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej. (2000m)

opłato za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostołych gonitwach rozpisanych na dany dzień'

7' Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonĺtwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według
handikapu generalnego: S-letnie istarsze plus 2 kg,4-letnie minus Ikg. (1800m)

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-].].00-550-275)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskĺch (sulki), które w karierze
wygrały sumę nagród do 50 000 zł. Start wolny. (2a00m)

opłata za zapis 137,5 zł' W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zopisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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Dzień 4- sobota, 6 maja

L. Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnĺch istarszych koniwyłącznie lllgrupy. (1000m)

z. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich istarszych koni. Wagiwedług handikapu generalnego.

Qa00m)

3. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich konĺ ll grupy. U400m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa handikapowa lllgrupy dla 3-letnich koni. Wagĺwedług handikapu generalnego plus 5 kg.

(1600m)

5. Nagroda t225ozł (7000-2800-].400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich ĺstarszych koni czystej krwiarabskiej llgrupy. (1800m)

6. Nagroda 9625 zl (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej lllgrupy. (2000m1

7. Nagroda L225ozł (7000-2800-].400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej llgrupy, które nie biegały. {1600m)
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Dzień 5 - niedziela, 7 maja

1. Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich ĺstarszych koni lllgrupy. pa00m|

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1200m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy lll grupy. (1600m)

4. Memoriał Stanisława Sałagaja
Nagroda t487 5 zł (8500-3400-1700-850-425)
Gonitwa handikapowa l grupy dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według
handĺkapu generalnego minus 12kg. (2000m|

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskĺej lll grupy. (1600m)

6. Nagroda L225o zł (7 000-2800-1400-700-350)
Gonĺtwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
KsĺęgiStadnej KonĺArabskich Czystej Krwi (PASB), które nie bĺegały. (1600m)

7. Nagroda Wiosenny Sprint 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa d|a 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny' (1600m)

opłota za zapis 150 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień'

8. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonĺtwa mĺędzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od t.oLŻoŻZ r
nie wygrały gonitwy. Start wolny. (2a00m)

opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostołych gonitwach na dany dzień'
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* PLAN GONITW 2023

ToR sŁUŻEWlEc W WARszAWlEŤÔR sŁużEwtEc

Dzień 6 - sobota, 73 maja

L Nagroda WESTMtNSTER RULERA - L (kat' A) 78750 zł (45000-18000-9000-4500-2250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600m)

Nagrody dodatkowe w wysokości 31250 zł funduje partner sezonu 2023 Westminster
Unternehmensgruppe
opłata za zapis 7725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda WESTMlNSTER WtosENNA _ L (kat. A) 78750 zł (45000-18000-9000-4500-2250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600m)

Nagrody dodatkowe w wysokości 31250 zł funduje partner sezonu 2023 Westminster
Unternehmensgruppe
opłata za zapis 7725 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jok w pozostołych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda JARoszóWKl- (kat. B) 38500 zł (22000-88o0-44oo-22o0-1100)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (7300m)

opłata za zapis 440 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień'

4. Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 3s500 zł (22000-8800-4400-2200-1100)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni. (200am)

opłota za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

5. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lllgrupy dla 4-letnich istarszych koni. Wagiwedług handikapu generalnego

plus 6 kg. (1600m)

6. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa handĺkapowa ll grupy dla 3-letnich koni. Wagiwedług handikapu generalnego minus 4 kg

(1800m)

7. Women Power Series (1). Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnĺch konĺ wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznĺe amazonki. Wszystkie

amazonki dosiadają koni bez bata' (7400m)

8. Nagroda !2250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy, które nie bĺegały. {1800m)
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Dzień 7 - niedziela, 74 maja

1'. Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. (2200m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniwyłącznie lllgrupy' (1300m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich konĺ lllgrupy. (1800m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonĺtwa dla 3-letnich koni lllgrupy, które nie biegały' (1600m)

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1]-00-550-275)
Gonitwa handikapowa lllgrupy dla 4-letnich i starszych koniczystej krwi arabskiej. Wagi według
handikapu generalnego: S-letnie ĺ starsze plus 5 kg, 4-letnĺe plus 2 kg' pa00m\

6. Gonitwa uczniowska (2). Nagroda 9625zł (5500-2200-1L00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej wyłącznie lllgrupy. Koni dosĺadają
wyłącznie uczniowie _ jeźdźcy, którzy nie wygrali25 gonitw' Ulgiwagi z tytułu kategorĺijeździeckiej
jeźdź.cy, którzy nie wygraligonitwy 2kg, a 10 gonitw L kg. Wszyscy jeźdźcy dosĺadają koni bez bata.
(1600m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)
Gonitwa międzynarodowa dla 3- i 4-letnich kłusaków francuskĺch (sulki). Start wolny. (2a00m)

opłata za zapis 125 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dony dzień.

8. Nagroda 10500 zł (6000-2400-].200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnĺch i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze
wygrały sumę nagród do 100 000 zł' Start wolny. (2a00m)

opłata za zapis 750 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podono terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień'
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DzÍełi 8 - sobota, 20 maja

1, Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni llgrupy. {1300m1

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

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

minus 3ke.e000m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800_400)

Gonĺtwa dla 3-letnich klaczy lllgrupy. (18o0m|

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1300m)

5. Nagroda PAMtRA - (kat. B) 26250 zł (15000_6000-3000-1500-750)

Gonitwa dla 4-letnĺch koniczystej krwiarabskiej hodowli krajowejwpisanych do Polskiej Księgi

Stadnej KoniArabskich Czystej Krwi (PASB). (2200m)

6. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich koniczystej krwĺarabskiej wyłącznie lllgrupy. (1800m)

7 ' Nagroda L225o zł (7000-2800-1-400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskĺej

KsięgiStadnej KoniArabskich Czystej Krwĺ (PASB), które nie bĺegały. (1600m|
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Đzień 9 - niedziela, 27 maja

7' Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. (1000m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1"600-800-400)

Gonĺtwa dla 4-letnich istarszych koniwyłącznie lllgrupy. (1600m)

3. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich koni ll grupy. (1600m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handĺkapowa lllgrupy dla 3-letnich koni. Wagiwedług handikapu generalnego plus 6 kg

(2000m)

5' Nagroda BANDosA - (kat. B) 29750 zł (L7000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa międzynarodowa dla S-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (22o0m|

opłota za zapis 340 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowĺqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

6. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonĺtwa handikapowa lll grupy dla 4-letnĺch i starszych koni czystej krwiarabskiej. Wagiwedług
handikapu generalnego: S-letnie i starsze według handikapu generalnego, 4-letnie minus 3 kg.

(2000m)

7. Nagroda L2250zł (7000-2800-].400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej llgrupy, które nie biegały. (1800m)
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PLAN GONITW 2023

ToR sŁUżEWlEc W WARszAWlE

Dzień 70 - soboto, 27 maja

1. Nagroda 16625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni llgrupy. (1800m)

z. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonĺtwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. (2000m)

3. Nagroda 14000 zł (s000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1800m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnĺch koni lllgrupy. (1200m)

5. Nagroda L225ozł (7000-2800-].400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskĺej llgrupy. (1800m)

6' Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej wyłącznĺe lll grupy. (1800m|

7 . Nagroda L225o zł (7000-Ż800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich konĺczystej krwĺarabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (18o0m|

8. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3- i 4-tetnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2400m)

opłata za zapis 125 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.

9. Nagroda 1o500 zł (6000-2400-1200-600_300)

Gonitwa międzynarodowa dla 3_letnich i starszych kłusaków francuskich, które w karierze wygrały

sumę nagród do 50 000 zł (sulki)' start Wolny. (2a00m)

opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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* PLAN GONITW 2023
ToR sŁUŻEWtEc W WARSZAWIEToR sŁużEwlÉc

Dzień 77 _ niedzÍelo, 28 maja

1'. Gonitwa uczniowska (5). Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie
_ jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw' Ulgiwagĺz tytułu kategorĺijeździeckiej: jeŻdźcy, którzy nĺe
wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonĺtw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (7800m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich istarszych koni. Wagĺwedług handikapu generalnego
plus 5 kg. pa00m)

3' Memoriał Jerzego Jednaszewskiego
N a grod a 21000 zł ( ]-2000-48 00-2400-1200-600)
Gonitwa dla 3-letnĺch koni l grupy. (2200m|

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lllgrupy. (1600m)

5. Nagroda KABARETA- (kat. B) 29750 zł (17000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa mĺędzynarodowa dla 4-letnich ogĺerów i klaczy czystej krwi arabskiej. {2200m|
opłota zo zapis 340 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

6. Nagroda 9625 zł (5500-2200-11"00-550-275)
Gonitwa dla 4-letnich ĺ starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. {1600m)

7 . Nagroda L225o zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej llgrupy. (1800m)

8. Memoriał Henryka Stermacha
Nagroda !2250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki)' Start wolny. (2a00m)

opłota za zapis 775 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostołych gonitwach na dany dzień'
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t PLAN GONITW 2023

ToR sŁUŻEWtEc W WARszAWlEToR sŁużEwĺEc

Dzień 72 - sobota, 70 czerwca

L. Nagroda IWNA (PRzYcHóWKU)_ L (kat' A)59500 zł (34000-13600-6800-3400-1700)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (2200m)

opłata za zapis 850 zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podono terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda soLlNY (Specjalna) - (kat. B) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. Nadwagi nie są stosowane. (2200m)

opłata za zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch rozpisanych na dony dzień.

3. Nagroda HARACZA(Specjalna)-(kat. B) 38500 zl(22000-8800-4400-2200-1100)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich istarszych koni' Nadwagi nie są stosowane. (1400m|

opłata za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jok w pozostałych gonitwach rozpisonych na dony dzień.

4. Nagroda WIDZOWA (specjatna)- (kat. B)38500 zl (22000-8800-4400-2200-1L00)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich ĺstarszych koni' Nadwagi nie są stosowane. Qa00m)
opłata za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch rozpisanych na dany dzień'

5' Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa handikapowa ll grupy dla 4-letnĺch i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego

minus 8ke. e200ml

6. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. P 00m)

7. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa d|a 3-letnich koniwyłącznie lllgrupy. (1800m)

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1]"00-550-275)

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

handikapu generalnego: S-letnie istarsze plus 5 kg,4-letnie plus 2 kg. fi aam)

9' Nagroda L225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonĺtwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej llgrupy. paoOm|

N
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Dziełi 73 - niedziela, 77 czerwca

1'. Nagroda Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego 18000 zł (10500-4000-2000-1000-500)

Cykl gonitw płotowych dla koni 3-letnich,,ParĘnice-Służewiec"
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich koni. (2400m)

Waga 63 kg. Konĺe, które debiutują w gonitwie z płotami, nĺosą 4 kg nadwagi, pozostałe 14 kg. Klacze

korzystają z 2 kg ulgi wagi.

Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie
posiadajq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeckie'

opłata za zapis 262,5 zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podono terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostołych gonitwoch rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda Rotmistrza Witolda Pi!eckiego 18000 zł (1-0500-4000-2000-1000-500)
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnĺch istarszych koni. (3200m)

Waga dla S-letnich istarszych 69 kg, dla 4-letnich 66 kg. Konie, które odI.0I.2022 roku uzyskaływ
gonitwach płotowych 8000 zł niosą 2 kg nadwagi, za każde 10000 zł uzyskane powyżej 20000 zł w
gonitwach płotowych - dodatkowe 0,5 kg nadwagĺ. Maksymalna nadwaga wynosi 4 kg.

UIga wogi dlo koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie

posiadojq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kotegorie
jeździeckie.

opłata zo zopis 262,5 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3' Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonĺtwa dla 4-letnĺch istarszych koni lllgrupy. (1300m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagĺwedług handikapu generalnego
minus 2kg. (1800m)

5. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (2000m)

6. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgruPY, które nie biegały. (1600m)

7. Nagroda KURozWĘK - (kat. B) 26250 zł (1"5000-6000-3000-L500-750)

Gonitwa handikapowa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwĺarabskiej. Wagiwedług handikapu
generalnego: S-letnĺe istarsze minus L2 kg,4-letnie minus 1-5kg. (2600m|

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-].100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich koniczystej krwĺarabskiej lllgrupy. {2000m)

9. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej lllgrupy. (1600m)
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DzÍeń 74 - soboto, 77 czerwca

L. Women Power Series (3}. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie amazonki' Wszystkie

amazonki dosiadają koni bez bat'a. (7600m\

2. Nagroda Green Maestro 21000 zł (LŻo00-480o-Ż4oo-L200-600)

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. Q 00m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy wyłącznie lll grupy. (1600m|

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonĺtwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego . (1800m\

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1].00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej lll grupy. (1600m)

6. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwĺ arabskiej lll grupy. (2000m)

7 . Nagroda L2250 zł (7000-Ż800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej lt grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (16o0m)

8. Nagroda 875o zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3- i4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2a00m}

opłata za zapis 725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.

9. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze

wygrały sumę nagród do 60 000 zł. start Wolny. (2a00m)

opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch na dany dzień.
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Dzień 75 _ niedzÍela, 78 czerwca

1'. Nagroda L6625zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni ll grupy. (1600m)

2' Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych klaczy lll grupy. (1800m1

3. Nagroda Aschabada 21000 zł (IŻ000-4800-2400-1200-600)
Gonitwa dla 3-letnich konĺ l grupy. (2200m)

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1200m)

5. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3_letnich koni wyłącznie lll grupy, które od 1'.01,.2023 roku nie wygrały sumy nagród
1000 zł. pa00m)

6. Nagroda t2250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej llgrupy. (2200m)

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. (18o0m)

8. Nagroda Borka - Wathba Stallions Cup 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa d|a 3-letnich koniczystej krwiarabskĺej lgrupy. (1800m|

Nagroda dodatkowa dla zwycięzcy gonitwy - 5000 €

9' Nagroda t22so zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonĺtwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej ll grupy. (2000m)

10. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze
wygrały sumę nagród do L50 000 zł. Start wolny. (2600m)

opłota za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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Dziełi 76 - sobota, 24 czerwca

L. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy, które od L'01.2023 roku nĺe wygrały sumy

nagród L000 zł. (2000m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

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

(1600m)

3. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950_475)

Gonitwa dla 3-letnich koni ll grupy. (1600m)

4' Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1000n)

5. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich konĺ llgrupy, które nie biegały. (1000m|

6. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1-100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych konĺczystej krwiarabskiej wyłącznĺe lll grupy, które od L.oL.2023

roku nie wygrały sumy nagród 1000 z|' (1600m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze

wygrały sumę nagród do 10 000 zł. Start wolny. (2a00m}

opłata za zapis 725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień'

8' Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze

wygrały sumę nagród do 60 0O0 zł. Start wolny. (1600m)

opłata za zapis 150 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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DzÍeń 77 - nÍedzÍela, 25 czerwca

t. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. (2200m)'

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonĺtwa dla 4-letnĺch istarszych konĺ lllgrupy. (1200m)

3. Gonitwa uczniowska (8). Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznĺe uczniowie _ jeźdźcy, którzy
nĺe wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2

kg, a L0 gonitw L kg. Wszyscy jeźdżcy dosiadają konĺ bez bata. {7600m)

4' Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1800m)

5. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich klaczy llgrupy, które nie biegały. (1000m)

6. Nagroda JANoWA (PRzYcHÓWKU)_ (kat. A)43750 zł (25000-10ooo-5ooo-25oo-1250)
Gonitwa dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwiarabskiej hodowlĺ krajowej wpĺsanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2600m|

7 ' Nagroda oFlRA - (kat. A) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250)
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Qa00m)
opłata za zapis 625 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jok w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

8. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-|etnich istarszych koni czystej krwĺarabskiej lll grupy. (2200m)

9. Nagroda !22so zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Ksĺęgi Stadnej Koni Arabskĺch Czystej Krwi (PASB). (2000m)

L0. N a g rod a 10500 zł (6000-2400-1 200-600-300)
Gonitwa międzynarodowa handikapowa dla 3-letnĺch i starszych kłusaków francuskich (sulki).

Konie, które w karĺerze wygrały sumę nagród do 70 000 zł - start Ż400 m' Konie, które w karĺerze
wygrały sumę nagród od 70 001 zł do L00 000 zł włącznie - start 2420 m. Konie, które w karĺerze
wygrały sumę nagród większą niż L00 000 zł - start 2440 m. Start wolny.
opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach na dany dzień.
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Dzień 78 - niedziela, 2 lipca Gala Derby

L. WESTMINSTER DERBY - G1 POL (kat. A)

227 50o zł ( 130000-52000-26000- 13000-6500)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnĺch ogierów ĺ klaczy. pa00m|
Nagrody dodatkowe w wysokości725oo zł funduje partner sezonu 2023 Westminster
Unternehmensgruppe
opłato zo zapis 3900 zł (650, 7300, 1950). Zapis 19.04.2023 do godziny 72:00,

lskreślenie 31.05.2023 do godziny 72:00,llskreślenie 21.06'2023 do godziny 9:00.

W terminie ll skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zopisu - 26000 zł.

2. Nagroda PREZESA TOTATIZATORA SPORTOWEGO - L (kat. A)

t487 50 zł (85000-34000- 17000-8500-42 50)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich ĺ starszych koni. (2600m)

opłata za zapis 2725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisonych na dany dzień.

3' MEMoRtAŁ FRYDERYKAJURJEWlczA- L (kat. A)
7 87 50 zł (45000-18000-9000-4500-2250)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (1600m)
apłata za zapis 7725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieľi.

4. Nagroda 16625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonĺtwa dla 4-letnich ĺstarszych koni ll grupy' (2000m)

5. Nagroda Novary 21000 zl (12O00-48OO-24OO-L2O0-600)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy lgrupy. ?A00m)

6. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni ll grupy. Q O0n)

7. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego. (1600m)

8. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla Z-letnich koni llgrupy, które nĺe biegały. (1200m|

9. Nagroda !6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej KsięgiStadnej Koni Pełnej

KrwiAngielskiej (PSB), które nie biegały. (1300m)
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Dzień 79 - sobota, 22 lÍpca

L Nagroda Majora Jerzego Sosnowskiego 18000 zł (10500-4000-2000-1000-500)
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich istarszych koni. (3200m}

Waga dla S-letnich i starszych 69 kg, dla 4-letnich 66 kg' Konie, które od 1.0L.2022 roku uzyskały w
gonĺtwach płotowych 8000 zł nĺosą 2 kg nadwagi, za każde L0000 zł uzyskane powyżej 20000 zł w
gonitwach płotowych - dodatkowe 0,5 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga wynosi 4 kg.

Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie
posiadajq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeckie'

opłata za zapis 262,5 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podono terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

z' Nagroda Majora Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala" 18000 zł (10500-4000-2000-1-000-500)
Cykl gonitw płotowych dla koni 3-Ietnich,,Partynice-Służewiec"
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich konĺ. (2800m)
Za wygraną gonĺtwę płotową 6 kg nadwagĺ. Konie, które nĺe wygrały, ale zajęły płatne miejsce w
gonitwie płotowej 4 kg, a konie, które nie zajęły płatnego miejsca w gonitwie płotowej 3 kg nadwagi.
Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie
posiadajq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeckie'
opłata za zapis 260 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych no dany dzień.

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1-600-800-400)
Gonĺtwa dla 4-letnĺch istarszych konĺ lll grupy' (1800m)

4. Nagroda LL375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1200m)

5. Nagroda Demon Cluba 21000 zł (12000-4800-2400-1200-600)
Gonitwa dla 3-letnĺch istarszych koni l grupy. (2000m|

6' Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1600m)

7. Nagroda LL375 zł (6500-2600-L300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich konĺ lV grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej
Krwi Angielskiej (PSB). (1800m)

8' Nagroda t!375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich konĺ wyłącznie lV grupy. (1200m)

9. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy, które nie bĺegały. (1200m)

L0' Nagroda L6625 zł (9500-3800-].900-950-475)
Gonitwa dla 2-ĺetnich koni llgrupy. (1300m)
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Dzień 2o - niedziela, 23 lipca

1". Nagroda Ll375 zł (6500-2600-].300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lV grupy. (1600m)

2. Nagroda LL375zł (6500-2600-1-300-650-325)

Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich koni. (2000m)

3. Nagroda DERBY ARABSK|E - (kat. A) 148750 zł (85000-34000-17000_8500-4250)

Gonitwa dla 4-letnich ogĺerów ĺ klaczy czystej krwĺarabskiej hodowlĺ krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwĺ (PASB) ' (3000m|

opłota za zapis 2550 zł (425, 850, 1275). Zapis 26.04'2023 do godziny 72:00,

t skreślenie 74.06.2023 do godziny 72:00, ttskreślenie 72.07.2023 do godziny 9:00'

W terminie It skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu _ 12800 zł.

4' Nagroda EURoPEJczYKA - (kat' B) 29750 zł (17000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej. (1800m)

opłata zo zapis 340 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,

obowiqzuje termĺn jok w pozostałych gonitwach rozpisanych no dany dzień.

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich ĺstarszych koni czystej krwiarabskiej lll grupy. pa00m)

6. Nagroda 7875 zł (4500-L800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy, które od 1'.0L.2023 roku nĺe

wygrały sumy nagród 1000 zl. (1600m)

7. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy. (2000m)

8. Nagroda Trafa 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich konĺczystej krwi arabskĺej l grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) ' (1800m)

9. Nagroda L225o zł (7 000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej llgrupy. (2000m)
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DzÍeń 27 _ sobota, 29 lÍpca

t. Nagroda tL375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (7600m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich koni. (1800m)

3. Nagroda tl375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni lV grupy. pĄ00m)

4. Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1-300-650-325)
Gonĺtwa dla 3-letnich koni lV gruPY, które od L.oI.2o23 roku nie wygrały sumy nagród 1500 zł
(1800m\

5. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonĺtwa dla Z-letnich koni ll grupy. (1000m|

6' Nagroda ElGhazi Ĺ4875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej. (1a00m)

7 ' Gonitwa uczniowska (9). Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni czystej krwi arabskĺej wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają
wyłącznĺe uczniowie _ jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckĺej:
jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy Ż kg, a L0 gonitw L kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
(1800m)

8. N a grod a L225o zł (7 ooo-Ż8o0- ].400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskĺch Czystej Krwi (PASB)' (2000m)

9. Nagroda t2250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnĺch klaczy czystej krwiarabskiej llgrupy hodowlĺ krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwĺ (PASB). (1800m)
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Dzień 22 - niedzielo, 30 lipca

1'. Nagroda KozlENlc - L (kat. A) 64750 zł (37000-t4800-7400-3700-1850)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2000m)

opłata za zapis 925 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda SYRENY - L (kat' A) 59500 zł (34000-L3600-6800-3400-1700)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (7400m)
opłata za zapis 850 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jok w pozostałych gonitwach rozpisanych no dony dzień.

3. Nagroda LIRY (oaks)_ L (kat. A) 106750 zł (6Iooo-24400-t22oo-6100-3050)
Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. Qa00m)
opłata za zopis 7525 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podono terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

4. Nagroda SKARBA- (kat. B) 38500 zł(Ż2000-8800-4400'2200-LL00)
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich konĹ (7300m|
opłata za zapis 440 zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisonych na dony dzień.

5. Nagroda tĹ375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni lV gruPY, które od I.0L.2o23 roku nie wygrały sumy nagród

1500 zł. {1800m)

6' Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnĺch istarszych koni llgrupy. Qa00m|

7 ' Women Power Series (5). Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie amazonkĺ. Wszystkie
amazonki dosiadają koni bez bata' (2000m)

8' Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich klaczy llgrupy. (1200m)

9. Nagroda FlGARo (Specjalna) - (kat. B) 29750 zł (17000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich ĺ starszych koni czystej krwi arabskiej. Nadwagi nie są

stosowane. Qa00m)
opłata zo zapis 340 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

10. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa handikapowa lllgrupy dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiei. (2200m)
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Dzień 23 - sobota, 5 sierpnia

L Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonĺtwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. (2200m)

2. Nagroda tL375 zł (6500-2600-1"300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy. P 00m)

3. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni ll grupy. (1800m)

4. Nagroda tL375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnĺch koni lV grupy. (1600m)

5' Nagroda 16625zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej KsięgĺStadnej Koni Pełnej
Krwi Angielskĺej (PsB). (1200m|

6' Nagroda t2250 zł (7000-2800-L400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnĺch istarszych koniczystej krwiarabskĺej llgrupy. (1600m)

7 . Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonĺtwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (200om)

8. Nagroda t2250zł (7000-2800-].400-700-350)

Gonĺtwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy. (1400m)

N
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Dziełi 24 - niedziela, 6 sierpnia

7. Nagroda tl375 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy. (1800m)

2. Nagroda 14000 zł (s000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koniwyłącznie lllgrupy' (1300m)

3. Nagroda tĹ375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich koni. (1400m)

4. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla Z-letnich koni llgrupy. P 0üml

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-].100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskĺej lll grupy. (1800mll

6. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy. (1600m)

7. Nagroda Piechura - Wathba Stallions Cup 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej I grupy. (2000m)

Nagroda dodatkowa dla zwycięzcy gonitwy - 5000 €

8. Nagroda L2250 zł (7000-2800-1400-700_350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskĺej llgrupy. U800m\
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Dzień 25 - sobota, 79 sierpnia

t. Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych konĺ lV gruPY, które od 1'.oL.2o23 roku nie wygrały sumy nagród
2500 zł. (2000m)

z. Nagroda LL375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy. (1200m)

3. Nagroda Villarsa 21000 zł (12000-a80o-2400-t200-600)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. (2200m)

4. Nagroda t6625 zł (9500-3800-].900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich istarszych koni llgrupy. (1600m)

5' Nagroda L1-375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni lVgrupy. {1800m)

6' Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy, które od I.oI.2o23 roku nĺe wygrały sumy nagród
2500 zł. (1600m)

7. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy, które nie biegały. (1300m)

8. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonĺtwa dla 2-|etnich koni llgrupy. (1200m)

9. Nagroda 7875 zl(4500-1800-900-450-225)
Gonitwa dla 4-letnich ĺ starszych konĺ czystej krwi arabskiej lV grupy, które od Lo1'.2023 roku nie
wygrały sumy nagród 2000 zł. (2000m)
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Dzieri 26 - niedzÍela, 20 sierpnia Dzień Arabski

1. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan - Nagroda EUROPY - G3 PA (kat. A)

157500 zł (90000-36000-L8000-9000-4500)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich ĺstarszych konĺczystej krwi arabskiej. (2600m)

opłata za zapis 2700 zł (900, 1800). Zapis 79.07.2023 do godziny 72:00,

lskreślenie 9.08.2023 do godziny 9:00.
W terminie t skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu _ 77000 zł.

2. TRAF WARSAW MILE - LISTED PA (kat. A)

Nagroda 70000 zł (40000-16000-8000-4000-2000)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich ĺ starszych koni czystej krwĺ arabskiej' (1600m)

opłata za zapis 7200 zł (400, 800). Zapis 19.07.2023 do godziny 12:00,

lskreślenie 9.08.2023 do godziny 9:00.
W terminie t skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zopisu _ 8000 zł.

3. Nagroda BIAŁKI - (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000_3000_1500)

G o n itwa m ięd zyna rodowa d la 3-letnich koni czystej krwĺ a ra bski ej. (2000m\

opłato za zapis 900 zł (300, 600). Zapis 19.07.2023 do godziny 72:00,

lskľeślenie 9'08.2023 do godziny 9:00.

W terminie t skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu _ 6000 zł'

4. Nagroda sABEtLlNY_ (kat. B) 29750 zł (L7000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. (200om)

opłato zo zapis 340 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych no dany dzień.

5. Memoriał Bogdana Ziemiańskiego
Nagroda t487 5 zł (8500-3400-L700-850-425)

Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych konĺ czystej krwi arabskiej l grupy. (1800m)

6. Nagroda 9625 zl (5500-2200-11-00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej lllgrupy. (2200m)

7. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lV grupy' (1800m)

8' Nagroda Emaeta - Wathba StaIIions Cup 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej lgrupy hodowli krajowej wpĺsanych do Polskiej

Ksĺęgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m|

Nagroda dodatkowa dla zwycięzcy gonitwy - 5000 €

9. MemoriałlzabelIi Pawelec-Zawadzkiej
Nagroda t225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwĺarabskiej llgrupy. (1800m)
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DzÍełi 27 - sobota,26 sierpnia

L Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1800m)

2. Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (7400m)

3' Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnĺch i starszych koni. (2000m)

4. Nagroda 11375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich koni lV grupy. (1300m)

5. Nagroda Dorpata 21000 zł (L2oo0-48o0-240o-t2o0-600)
Gonitwa dla Z-letnich koni I grupy. (1300m1

6. Nagroda !6625zł (9500-3800-1-900-950-475)
Gonitwa dla Z-letnich koni ll grupy hodowlĺ krajowej wpĺsanych do Polskiej KsięgiStadnej Koni Pełnej
Krwĺ Angielskiej (PsB). (1300m)

7. Women Power Series (6). Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwĺarabskiej Illgrupy. Koni dosiadają wyłącznie
amazonki. Wszystkĺe amazonki dosiadają koni bez bata' (7400m)

8. Nagroda t225o zł (7000-2800-L400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej llgrupy. (1600m)

9. Nagroda t225o zł (7 000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwĺarabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)
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Dziełi 28 - niedzield, 27 sierpnia

L Nagroda sK KRASNE - (kat. A) 59500 zł (34000-].3600-6800-3400-1700)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich istarszych klaczy. (220om)

opłata za zapis 850 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak W pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień'

2. Nagroda PlNK PEARLA_ (kat. B) 38500 zł (22000-8800-4400-2200-1100)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (7800m)
opłata za zapis 440 zł. W gonitwoch międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak W pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda DEER IEAPA - (kat' B) 3s500 zł (22000-8800-4400-2200-1100)

Gonitwa mĺędzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (730om|

opłata za zopis 440 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch rozpisanych na dony dziełi.

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1-600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (1800m1

5. Gonitwa uczniowska (10). Nagrod a tl375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich konĺwyłącznie lV grupy. Konidosĺadają wyłącznie ucznĺowie _ jeźdźcy,

którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali
gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosĺadają koni bez bata. (7600m)

6. Nagroda Ĺ662s zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni tlgrupy. (1200m)

7. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla Z-letnich klaczy llgrupy. (1200m)

8. Nagroda t225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnĺch istarszych koni czystej krwiarabskiej llgrupy. F8a0m)

9' Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)
Gonitwa dla 4-letnich ĺ starszych klaczy czystej krwi arabskiej lV grupy. (1800m)

L0. N a g ro d a !2250 zł (7 000-2800- 1400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwiarabskĺej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000m)
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Dzień 29 - sobota, 2 września

7. WEsTMlNSTER FREUNDscHAFTsPREts - L (kat. A) 126000 zł (72000-28800-L4400-7200-3600)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ĺ starszych koni' (2000m\

Nagrodę dodatkową dla zwycięzcy gonitwy w wysokości 4000 zł funduje partner sezonu 2023

Westminster U nternehmensgru PPe
opłata za zapis 7800 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jok w pozostołych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda sT. LEGER - L (kat. A) 106750 zł (6Looo-Ża4oo-IŻzoo-6100-3050)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich istarszych ogierów ĺ klaczy. (28o0m|

opłata za zapis 1-525 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda DAKOTY- L (kat. A) 59500 zł (34000-13600-6s00-3400-1700)
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni' (1300m)

opłata za zapis 850 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisonych na dany dzieri.

4. Nagroda t1-375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznĺe lV grupy. (1600mll

5. Westminster Charity Race
Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych konĺ lll grupy (specjalna). JeŹdźcy będą dosiadać koni w barwach

innych niż zarejestrowanych w PKWK dla danych układów właścicĺelskich w sezonie Ż023. Barwy

będą re p reze ntować fu ndacje cha rytatywn e. (1300m)

6. Nagroda L1'375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich istarszych koni lV grupy. (2000m1

7. Nagroda 16625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. P 0An)

8. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa handĺkapowa lV grupy dla 4-letnich istarszych koni czystej krwi arabskiej' (1600m)
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Dzień 30 - sobota, 9 września

L. Nagroda Łeb w łeb 21000 zł (L2000-4800-2400-LŻ00-600)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. Qa00m)

2. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa handikapowa ll grupy dla 3-letnich i starszych koni. {7600m).

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-L600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich istarszych klaczy lllgrupy. (1800m)

4. Nagroda tL375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych konĺ lV grupy. (1200m)

5. Nagroda tl375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich koni lV grupy. (1600m)

6. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy. (1400m)

7. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich klaczy ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni

Pełnej Krwĺ Angielskiej (PsB). (1200m)

8' Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy, które od 1.01.2023 roku

nĺe wygrały sumy nagród 2500 zł. (2000m)
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Dzień 37 - niedzĺela, 70 wrześnÍa

1'. Nagroda tt375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich i starszych koni. (7800m)

Ż. Nagroda Kadyksa 21000 zł (L2o00-48oo-24o0-Lzo0-600)
Gonitwa dla Z-letnich koni lgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej KsĺęgiStadnej Koni Pełnej
Krwi Angielskĺej (PsB). (1300m)

3. Nagroda GAZELL!, MLECHY I SAHARY (Oaks) - (kat. A)

38500 zł (22000-88 00-4400-2200-1 100)
Gonitwa dla 4-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi
Stadnej KoniArabskich Czystej Krwi (PASB). Q 00m)

4' Nagroda WlEtKlEGo szLEMA - (kat. B) 26250 zł (L5000-6000-3000-].500-750)

Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych konĺ czystej krwi arabskiej. (3000m)

opłata zo zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

5. Nagroda PoLsKlEGo zWlĄzKU HoDoWciW KoNl ARABsKtcH - (kat. B)

297 50 zł ( 17000-6800-3400-1700-850)
Gonĺtwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi
Stadnej KoniArabskich Czystej Krwĺ (PASB). {2000m)

6. Nagroda AMURATHA - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750)

Gonĺtwa międzynarodowa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej. (2000m|
opłata za zapis 300 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podono terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych no dany dzień.

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwĺarabskĺej lll grupy. pa00m)

8. Nagroda 1Ż250 zł (7000-2800-L400-700-350)
Gonĺtwa dla 3-letnich konĺczystej krwiarabskiej llgrupy. (2000m)
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Dzień 32 - sobota, 76 wrześnid

L Nagroda PRZEDśWITA - (kat. B) 38500 zł (22000-8800-4400-2200-L100)

Gonitwa mĺędzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (7600m)
opłato za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieri.

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. (7600m)

3. Women Power Series (7). Nagroda tl375 zł (6500-2600-1-300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie
amazonki dosiadają koni bez bata. (7800m)

4. Nagroda tl375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. (1000m)

5' Nagroda !6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonĺtwa dla 2-letnich koni ll grupy, które nie biegały. (1200m)

6. Gonitwa uczniowska (11). Nagrod a 9625 zł (5500-2200-].].00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają
wyłącznie uczniowie _ jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw' Ulgĺ wagi z tytułu kategoriijeździeckiej:
jeżdźcy, którzy nĺe wygrali gonitwy 2kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.

U80am)

7 ' Nagroda Eldona 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy. (2000m)

TÔR sŁużEwlřc
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DzÍeń 33 - niedziela, 77 września

L' Nagroda LL375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonĺtwa handĺkapowa lV grupy dla 3-letnĺch i starszych koni. (1600m)

2. Nagroda tl375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej
Koni Pełnej KrwiAngielskiej (PsB). (2000m\

3. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1200m)

4. Nagroda Druida t'4875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa handĺkapowa lgrupy dla 4-letnich istarszych konĺczystej krwiarabskiej. (2000m)

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-L100-550-275)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich ĺstarszych koniczystej krwiarabskiej. (2000m)

6' Nagroda 7875 zł (4500-1800-90o-45o-z25)
Gonitwa dla 4-letnĺch ĺ starszych koni czystej krwi arabskiej lV grupy. pa00m|

7 . Nagroda t225o zł (7 000-2800-L400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej ll grupy hodowlĺ krajowej wpisanych do Polskiej
Księgĺ Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwĺ (PASB). (1800m)

8' Nagroda Ĺ2250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskĺej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200m)
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Dzień 34 - sobota, 23 września

L. Nagroda RzEKt WlsŁY - (kat. B) 38500 zł (22000-88o0-44oo-22o0-1L00)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ĺstarszych klaczy. {2000m)
opłata za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda 1. Dywizji Kawalerii Woiska Polskiego 15750 zł (9000-3600-1800-900-450)

Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 4-letnich i starszych koni, które od Lot.2022 nie wygrały

gonitwy płotowej. (3200m)

Waga dla S-letnich ĺstarszych 69 kg, dla 4-letnich 66 kg. Konie, które od7.o!.2o22 roku uzyskaływ

gonitwach płotowych 50OO zł niosą 2 kg nadwagi, za każde kolejne 5000 zł uzyskane w gonitwach

płotowych - dodatkowe 0,5 kg nadwagĺ.

Ulga wagi dta koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie

posiodajq co nojmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie

jeździeckie.

opłata za zapis 225 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda Generała Stanisława Maczka 15750 zł (9000-3600-L800-900-450)

Cykl gonitw płotowych dla koni 3-letnich,,Partynice-Służewiec"
Gonitwa płotowa międzynarodowa dla 3-letnich konĺ, które nie wygrały gonitwy płotowej. (3200m)

Konie, które debĺutują w gonitwie płotowej niosą 2 kg nadwagi, pozostałe 5 kg.

IJlga wagi dta koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włqcznie

posiadajq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kotegorie

jeździeckie'

opłata za zapis 225 zł. W gonitwach międzynorodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

4. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich koni. (1600m)

5' Nagroda t!?75 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. (1300m)

6. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900_950-475)

Gonitwa dla Z-letnich koni ll grupy. U 00m)

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1].00-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych konĺ czystej krwiarabskiej lllgrupy. (1600m)

8. Nagroda 7875 zł(4500-1800-900-450-225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwĺ arabskiej wyłącznie lV grupy. (1800m|

9. Nagroda t225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy. F 00m)
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Dzień 35 - niedziela, 24 września

1'. Nagroda lNTENSA- (kat. B) 38500 zł (22000-8800-4400-2200-1100)
Gonitwa dla 2-letnich koni hodowli krajowej wpisanych do Polskiej KsięgiStadnej Konĺ Pełnej Krwi
Angie lskiej (PsB). pa00m)

z. Nagroda tL375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych konĺ lV grupy. pa00m)

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich ĺstarszych koni lll grupy. (2200m|

4' Nagroda tl375 zł (6500-2600-L300-650-325)
Gonĺtwa handikapowa lV grupy dla 3-letnĺch ĺ starszych koni. (2000m)

5. Nagroda 16625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonĺtwa dla 2-letnich koni ll grupy hodowli krajowej wpĺsanych do Polskiej KsięgiStadnej Konĺ Pełnej
Krwi Angĺelskiej (PsB)' pa00m)

6. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich klaczy llgrupy. (1200m)

7 ' Nagroda MlcHAŁoWA - (kat' A) 43750 zł (25000-L0000-5000-2500-1250)
Gonitwa międzynarodowa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwi arabskiej. (28o0m)

opłata za zapis 625 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dony dzieri.

8. Nagroda sAMBORA - (kat. A) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)
Gonĺtwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. (2200m)
opłota zo zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,
obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwoch rozpisanych na dany dzień.
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Dzieri 36 _ niedziela, 7 października Wielka Warszawska

L. WTELKA WARSZAWSKA- G1 POL (kat. A)

47 8250 zł (27 2000 - t]. 00 00 - 5 5 0 0 0 - 2 7 5 0 0 - 1 3 7 5 0 )

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (2600m)

optata za zapis 8760 zł (2720,5440). Zapis 23.08'2023 do godziny 72:00,

lskreślenie 20.09.2023 do godziny 9:00'
W terminie t skreślenia dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu _ 46000 zł'

z. Nagroda MoszNEJ - L (kat. A) 78750 zł (45000-L8000-9000_4500-2250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnĺch i starszych koni. (7600m|

opłato za zapis 1725 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda MlNlsTRA RoLNlcTWA l RozWoJU Wsl (PRZYCHÓWKU) - L (kat. A)

647 50 zł (37 000-14800-7 400-3700-1850)
Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich ogierów i klaczy. (1400m)

opłata zo zapis 925 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nĺe podano terminu zopisu,

obowiqzuje termin jak w pozostołych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

4. Nagroda CARDEl _ (kat. B) 3s500 zł (22000-s800-4400-2200-L].00)

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnĺch klaczy. (1200m|
Nagrody dodatkowe w wysokości 15000 zł funduje partner sezonu 2023 Westminster
Unternehmensgruppe
opłato za zopis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zopisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

5. Nagroda Wietka Służewiecka 78750zł (45000-18000-9000-4500-2250)

Gonitwa płotowa mĺędzynarodowa dla 3-letnich istarszych koni. (3200m}

Konie, które od t.ot.2022 roku wygrały gonitwę płotową niosą 2 kg nadwagi.

lJtga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenio włqcznie

posiadajq co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeździeckie'
opłata zo zapis 7125 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

6. Women Power Series (s) - finał. Nagroda tí-375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkĺe

amazonki dosiadają koni bez bata. (2000m)

7. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich i starszych koni. Q2A0m)

8. Nagroda tĹ375 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. pa00m)

9. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonĺtwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1600m)

ŤoR sŁużEwtEc
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Dziełi 37 - sobota,7 października

L Gonitwa uczniowska (14}. Nagrod a LL375 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznĺe lV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie
_ jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgĺwagiz tytułu kategoriijeździeckiej: jeźdźcy, którzy nĺe
wygrali gonitwy 2kg, a L0 gonitw L kg. Wszyscy jeź.dźcy dosiadają koni bez bata. (1600m)

z' Nagroda L6625 zł (9500-3800-L900-950-475)
Gonitwa dla 3-letnich istarszych koni llgrupy.(2000m)

3. Nagroda LĹ375 zł (6500-2600-].300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich konĺ lV grupy. (1800m|

4. Nagroda tL375 zł (6500-2600-]-300-650-325)
Gonitwa 3-letnich i starszych koni lV grupy. (1000m1

5. MemoriałBogdanaTomaszewskiego
Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. pĄ00m)

6' Nagroda L225o zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej ll grupy. (2000m)

7 . Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwĺ arabskiej wyłącznie lV grupy' (1600m)

8. Nagroda L225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Ksĺęgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1600m)

9. Nagroda L2250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej llgrupy. (1800m)
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Dzień 38 - sobota, 74 października

L. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni lllgrupy. paO0ml

z. Nagroda Dżudo 21000 zł (IŻo00-480o-24o0-L2o0-600)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni I grupy. $a00m)

3' Nagroda LĹ375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (7600m)

4' Nagroda tĹ375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lV grupy. Qa00m)

5. Nagroda Jaguara 21000 zł (L2000-48o0-z40o-L2o0-600)

Gonitwa dla Z-letnich koni I grupy. (1300m)

6. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej KsięgiStadnej Koni Pełnej

Krwi Angielskiej (PsB). (1200m)

7' Nagroda 9625 zł (5500-2200-1100-550-275)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koniczystej krwiarabskiej wyłącznie Illgrupy. (1400m|

8. Nagroda 7875 zł (4500-].800-900-450-225)

Gonitwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich ĺ starszych koni czystej krwi arabskiej. ?2a0m)

39

\Á-



* PLAN GONITW 2023
ToR SŁUżEWIEC W WARSZAWIEToR sŁużĚwĺEc

l\i.kl]! k'ňĺ. !!l io'ĺ),-

Dzień 39 - nÍedziela, 75 paźdzÍerniko

1'. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lll grupy. (1200m)

z. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskĺej Księgi Stadnej
Koni Pełnej KrwĺAngielskiej (PsB). (1600m)

3. Nagroda L66zs zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla Z-letnich koni llgrupy. (1200m)

4' Nagroda Witraża t4875 zł (8500-3400-L700-850-425)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwĺ arabskĺej l grupy. (1600m)

5. Nagroda 9625 zł(5500-22oo-1Loo-55o_27ś)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych konĺ czystej krwi arabskiej lll grupy. (2000m)

6. Nagroda Koheilana l - Wathba Stallions Cup 14875 zł (8500-3400-1700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej lgrupy. (2000m)
Nagroda dodatkowa dla zwycięzcy gonitwy - 5000 €

7. Nagroda Bandoli t'4875 zł (8500-3400-1700-850-425)
Gonitwa dla 3-letnĺch klaczy czystej krwi arabskiej l grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej KonĺArabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)
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Dzień 40 - sobota, 27 paźdzÍernikd

L Nagroda KORABIA- (kat. B) 43750 zł (25000-10000-5000-2500-1250)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych koni. (220om)

opłata za zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podono terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dony dzień.

z. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnich istarszych koni lllgrupy. (2200m1

3' Nagroda tl.375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich ĺ starszych koni lV grupy. pa00m)

4. Nagroda Scyrisa 21000 zł (Ĺ20oo-48oo-2400-L200-600)

Gonitwa dla 2-letnich konĺ lgrupy hodowli krajowejwpisanych do Polskiej KsięgiStadnej Koni Pełnej

Krwi Angielskiej (PSB). Pa00m)

5. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich klaczy llgrupy. (1300m)

6. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1-900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy. (1000m)

7 . Nagroda PoRoWNAWczA _ LlsTED PA (kat. A) 52500 zł (30000-12000-6000-3000-1500)

Gonitwa mĺędzynarodowa dla 3-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej. pa00m|

opłata za zapis 750 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień'

8' Gonitwa uczniowska (17). Nagroda7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwĺ arabskĺej wyłącznie lV grupy. Konĺ dosiadają

wyłącznie uczniowie _ jeźdźcy, którzy nie wygralĺ 25 gonitw' Ulgi wagi z tytułu kategoriĺjeździeckiej
jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw L kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
(1800m)

9. Nagroda BaĘskafa t4875 zł (8500-3400-L700-850-425)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej lgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej

Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwĺ (PASB). (1800m)

L0. N a grod a !2250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskĺej ll grupy. (16o0m)
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Dzień 47 - sobota, 28 poździernÍka

1' Nagroda tt375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1300m)

2' Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy, które od 1'.o1'.2oz3 roku nie wygrały sumy nagród
5000 zł' (1600m)

3. Nagroda LL375 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. (1200m|

4. Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-L900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich konĺ llgrupy. (1200m|

5. Nagroda 9625 zł (5500-2200-1L00-550-275)

Gonitwa handĺkapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskich. (7800m|

6. Nagroda 7875 zł (4500-L800-900-450-225)
Gonĺtwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskĺej lV grupy. (1400m)

7 . N a grod a t225o zł (7 000-2800-1-400-700-350)
Gonitwa dla 3-letnĺch koniczystej krwi arabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Konĺ Arabskich Czystej Krwi (PASB)' (2000m)

8. Nagroda t225o zł (7000-2800-L400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1800m)
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Dzień 42 - niedziela, 29 października

1'. Nagroda cRlTERlUM _ L (kat. A) 59500 zł (34000-13600-6800-3400-L700)

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich istarszych koni o nagrodę Jego Magnificencji Rektora SGGW.

(1300m)
opłata za zapis 850 zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

Ż. Nagroda MoKoToWsKA - L (kat. A) 70000 zł (40000-16000-8000-4000-2000)

Gonitwa międzynarodowa dIa 2-letnĺch ogierów. (1600m)

opłata za zapis 7O0O zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda EFFORTY - L (kat. A) 59500 zł (34000-L3600-6800-3400-1700)

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnĺch klaczy. Qa00m)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej KrwiAngielskiej.

opłata za zapis 850 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzieľi'

4. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni ll grupy. (1300m)

5. Nagroda 14000 zł (8000-3200-].600-800-400)

Gonitwa dla 3-letnĺch koniwyłącznie lllgrupy. pa00m)

6. Gonitwa uczniowska (18)- finał. Nagroda LL375 zł (6500-2600-].300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnĺch i starszych koni wyłącznie lV grupy. Konĺ dosiadają wyłącznie uczniowĺe
_ jeźdźcy, którzy nie wygralĺ 25 gonĺtw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy

nie wygrali gonitwy 2kg, a 10 gonitw L kg' Wszyscy jeŹdźcy dosiadają koni bez bata. (200om)

7. Nagroda tl375 zł (6500-2600-].300-650-325)

Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni' (7800m1

8' Nagroda Ĺ6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1600m)
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Dzień 43 - soboto, 4 listopada

L. Nagroda sAc-Ä-PAPlER - (kat. B) 43750 zł (25000_10o0o-5ooo-25oo-125o)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich istarszych koni' (3200m)

opłata zo zapis 500 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jok w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

2. Nagroda NEMANA - (kat. B) 38500 zł (22000-88o0-440o-22o0-1100)

Gonitwa międzynarodowa dla 2-letnich koni. (1400m}

opłato za zapis 440 zł. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

3. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnich ĺ starszych koni lll grupy. (1600m)

4. Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. (1800m)

5. Nagroda L6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnich koni llgrupy, które nie biegały' (1200m)

6. Nagroda t225o zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonitwa handikapowa ll grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwĺ arabskiej. (2000m)

7 . Nagroda 7875 zł (4500-L800-900-450-225)

Gonĺtwa handikapowa lV grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskĺej. (1600m)

8. Nagroda Sasanki Ĺ4875 zł (8500-3400-L700-850-425)
Gonĺtwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej l grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000m)

9' Nagroda L2250 zł (7000-2800-1400-700-350)
Gonĺtwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskĺej ll grupy. pa00m)
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Dzień 44 - niedziela, 5 listopada

L. Nagroda t6625zł (9500-3800-].900-950-475)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni ll grupy. (1600m)

2. Nagroda 14000 zł (8000-3200-1600-800-400)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich ĺ starszych koni. |2000m)

3. Nagroda !1-375 zł (6500-2600-L300-650-325)

Gonitwa handĺkapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400m)

4. Nagroda Upsali 21000 zł (IŻoo0-a8oo-z4o0-I2o0-600)
Gonitwa dla 2-letnich klaczy lgrupy. (1400m)

5. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy. (1200m1

6. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)

Gonitwa dla Z-letnich koni ll grupy. pĄ00m)

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-L].00-550-275)

Gonĺtwa dla 4_letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej wyłącznie lllgrupy. (1800m)

8. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie lV grupy. (2000m)
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DzÍełi 45 - soboto, 77 listopada

L Nagroda Pawimenta 21000 zł (L20o0-48oo-240o-no0-600)
Gonitwa dla 3-letnich ĺstarszych koni lgrupy. (1200m)

2. Nagroda !L375 zł (6500-2600-1300-650-325)
Gonitwa dla 3-letnich ĺ starszych koni ĺV grupy' pa00m)

3. Nagroda !L375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonĺtwa dla 3-letnich konĺ wyłącznĺe lV grupy' (1600m)

4. Nagroda t6625 zł (9500-3800-1900-950-475)
Gonitwa dla Z-letnich koni ll grupy. (1200m)

5. Nagroda Kasztanki L6625 zł (9500-3800-L900-950-475)
Gonitwa dla 2-letnĺch klaczy llgrupy hodowlĺ krajowej wpisanych do Polskiej KsięgiStadnej Koni
Pełnej Krwi Angielskiej (PsB). (1200m)

6. Nagroda Geparda t4875 zł (8500-3400-1700-850-425)
Gonitwa dla 4-letnich ĺ starszych koni czystej krwi arabskiej l grupy. (1800m)

7. Nagroda 9625 zł (5500-2200-L100-550-275)
Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej lllgrupy. (2000m)

8. Nagroda Wikinga L4875 zł (8500-3400-1700-850-425)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2000m)

9. Nagroda L225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwĺarabskiej llgrupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej
Ksĺęgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (2200m)
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Dzień 46 - niedzÍela, 72 listopada ZamknięcÍe Sezonu

L. Nagroda Zamknięcia Sezonu 21000 zł (L2000-48o0-24o0-no0-600)
Gonitwa dla 3-letnich istarszych koni lgrupy. (2000m)

2' Nagroda 14000 zł(8000:3200-1-600-800-400)
Gonitwa dla 3-letnĺch istarszych koni lllgrupy. (1300m)

3. Nagroda Ll375 zł (6500-2600-1300-650-325)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni lV grupy. (2000m)

4. Nagroda Hipokratesa 21000 zł (L2000-4800-2400-1200-600)

Gonitwa dla 2-letnich koni I grupy. (1300m1

5. Nagroda L6625 zł (9500-3800-L900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich konĺ ll grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Ksĺęgĺ Stadnej Koni Pełnej

Krwi Angielskiej (PsB). (1600m]'

6' Nagroda L6625 zł (9500-3800-L900-950-475)

Gonitwa dla 2-letnich klaczy ll grupy. (1200m)

7. Nagroda BASKA - (kat. B) 29750 zł (17000-6s00-3400-1700-850)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej. (2200m)

opłato za zapis 340 zł' W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu,

obowiqzuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień.

8. Nagroda 7875 zł (4500-1800-900-450-225)

Gonitwa dla 4-letnich istarszych koni czystej krwiarabskiej wyłącznie lV grupy. p8a0m)

9' Nagroda t225o zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koniczystej krwi arabskiej ll grupy' (1800m)

N
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PLAN GONITW 2023
ToR sŁużEWtEc W WARszAWtE

t. Warunkigonĺtw handikapowych na drugą część sezonu zostaną opublikowane po Gali Derby

TWKS

DomÍnik NowąckÍ

porskiego -,Jl,|ffi* *"-'

KrzYsztof Ruzek
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Vm
325
400

475

475

600

600

1100

12s0

1700
L850
2000
Ż25o
30s0
3600
4250
6s00
137s0

2500

3400
3700
4000
4500
6100
7200
8s00
13000
27500

lVm
650

800

950

950

7Ż00

7200

2200

lll m
1300
1600

1900

1900

Ż40o

2400

4400

5000

6800
7400
8000

9000
12200
L4400
17000
26000
55000

L0000

13600
14800
16000

18000
24400
28800
34000
s2000
110000

ll m
2600
3200

3800

3800

4800

4800

8800

lm
6500
8000

9500

9500

12000

12000

22000

2s000

34000
37000
40000

45000
61000
72000
85000
130000
27Ż0oo

oe łem
568 750
1 064 000

315 875

631 750

273 000

726 000

462 000

17s 000

357 000
129 500
70 000

315 000
213 500
126 000
148750
227 500
478250
5 681 875

suma

L4 000

t6 625

16 625

21 000

21 000

38 500

43750

59 500
64750
70 000

78750
106750
126 000
148750
227 500
478Ż50

11,375

6

2

7

4

2

L

T

7

1

237

ĺon.
50
76

19

38

13

6

I7

4Strzegomia (Specjalna), Soliny (Specjalna), Korabia, Sac-a-Papier

lwna (Przych wku), SVrenV, SK Krasne, Dakotv, Effortv, Criterium
Kozienic, Ministra Rolnictwa i Rozwoiu Wsi (Przvch wku)
Mokotowska
Wiosenna, Rulera' Memoriał Frvdervka Juriewicza, Mosznei
St. Leeer, Lirv (Oaks)

Westminster Freundschaft spreis
Prezesa Totalizatora Sportov'/ego
Derby Gl POL
Wielka Warszawska

3l.ist.
3l.ist.
3l.ist.
Dżamaiki
21.

Tomaszewskiego, Kasztanki

Memoriał Bogdana

3 L i st. Dandolo Hcp,
Memoriał Tomasza Dula Hcp, lrandy, Memoriał Jerzego Jednaszewskiego,
Green Maestro, Aschabada, Novary, Demon Cluba, Villarsa, Łeb w łeb, Dżudo,
PaWimenta, Zamknięcia Sezonu

2l'.
Kadyksa, Jaguara, Scyrisa, Upsali, Hipokratesa

Dorpata,

Jarosz wki, Golejewka, Haracza (Specjalna), Widzowa (Specjalna), Skarba,
Pink Pearla, Deer Leapa, Przedświta, Rzeki Wisły, lntensa, Cardei, Nemana

GRUPA
lV Erupa
lll sĺupa

ll grupa

ll grupa

I grupa

I grupa

kat. B

kat. B

kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
RAZEM

%

67,55
1,80
1,75

28,90

100,00

Liczba gonitw
237
7

16

130

390,

Suma nagr d
s 681 87s
r82250
1.60125
2223375
8247 62s

Konie pełnei krwi angielskiei
Gonitwy płotowe

RAZEM

Kłusaki francuskie
Konie arabskie czystej krwi

PREZES
Polskiego Klubu Wyścig w Konnych

t^-
Kľ4;sztof Kieľzek

D5nektoľ oddziału

Dominik NowackÍ



V

275

350

425

350

425

750

850

1000

1100

1250

1500

2000

4250

4500

225

3000

4000

8500

9000

lVm
450
550
700

850

700

8s0

1500

r700

2000
2200

2500

3000

3400

4000
4400

5000

6000

8000

17000

18000

lll m
900
1100

1400

1700

1400

1700

16000

34000

36000

llm
1800

2200
2800

3400

2800

3400

6000

6800

8000
8800

10000

1"2000

lm
4500
5500
7000

8500

7000

8500

15000

17000

20000
22000

25000

30000

40000

85000

90000157 500

2223375

ogďem
L49 625
317 625
85 750

to4r25

392 000

r48750

13r. 250

2o8Ż50

3s 000
38 500

131 250

10s 000

70 000

r48 750

suma
7 875
9 625
12250

1,4 875

L2250

3,4 875

26250

297s0

3s 000
38 s00

43750

52 500

70 000

1,48750

157 500

gonitw
19

33

7

7

32

10

5

l

I
t
3

2

L

T

1,

130

cometa, Pamira PASB, Kurozwęk Hcp, Amuratha,
Wielkieso Szlema
Bandosa, Kabareta, Europejczyjka, Figaro
(Specialna), Sabellinv, PZHKA, Baska
Sambora
Gazelli, Mlechv i Saharv (Oaks)

ofira, Janowa (Przych wku), Michałowa

Por wnawcza

Traf Warsaw Mile

Derby Arabskie

Europy G3 PA

NAZWA
4l.ist.
4l.ist.
4l.ist.

4l.ist.
Skowronka, Memoriał Stanisława Sałagaja Hcp,

El Ghazi Hcp, Memoriał Bogdana Ziemia skiego,

Druida Hcp, Witraża, Geparda

31.

lza belli Pawelec-Zawadzkiei
Memoriał

3 l. Borka,
Trafa, Piechura, Emaela, Eldona, Koheilana l,

Bandoli, Batyskafa, Sasanki, Wikinga

KON!E ARABSKIE CZYSTEJ KRW! 2023

GRUPA
lV grupa

lll grupa

ll grupa

I grupa

ll grupa

kat. B

kat. B

kat. A
kat. A
kat. A
kat. A
kat. A

kat. A

kat. A

RAZEM

PASB

PRĺ:ZEs
Polskiego Klubu \\'1ścígĺlrľ Konĺľyl

ťLr
Kľzyszĺof Kierzek

D5rrektor cđĺiziału TWKS

N--Á
DomÍnik Nowacki



V
2s0
2t5
300

350

lVm
500
550
600

700

lll m
1000

1100

1200
1400

2400
2800

llm
2000
2200

7000

lm
5000
5500
6000

osďem
43 750

9 62s
94 500
12250

160 125

suma
8 750

9 6Ż5
10 s00
72Ż50

sonitw
5

1

9

1

16

KŁUSAK! FRANcUsKtE l GoNITWY' PŁoToWE 2023

KŁUsAKl 2023

RAZEM

225C

V

50c

450900
4500

lVm

1000

1800
9000

lll m

2000

llm

4000

3600
r-8000

lm

L0500

9000
4s000

31 500
78750

L82250

os łem

72 000

suma

18 000

1s 750
78750

sonitw

4

2

I
7

l-. Dvwizii, Maczka
Wielka Służewiecka
RAZEM

GoNITWY PŁoToWE 2023

Wieniawy-Dłu goszowskiego,

Pileckiego, Sosnowskiego, Hubala

PREZES
Polskicgtr K luhu Wyśoigotł Komyđ

iL_r"-
K'zysztof Kierzek

Dr'ľektoľ C đĺiziału TI,\IKS

Ń--p
Dominik Lr)vo cki


