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PLAN GoNlTW - WRocŁAw 2023

Dzień 1

Niedziela,23 kwietnia
Zapisy 13.04.2023 do godz. 9.00.

1 . Nagroda otwarcia Sezonu Przeszkodowego 24 000 zł (12000-4800-3600 -2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-letnich 67 kg, dla konĺ 6-letnich i starszych 69 kg' Konie, które od 1'05.2022 nie wygrały w gonitwach
zprzeszkodarni sumy 10 000 zł,korzystająz 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - 1 kg.Za każdą sumę 10 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł_ '1 kg nadwagi' Maksymalna nadwaga 6 kg' Klacze 5- i 6-|etnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87'5% pełnej
krwi angielskiej. (4300 m) opłata za zapis 720 zł.

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonĺtwa zprzeszkodamidla 5-letnich istarszych koni' Waga dla koni
5-letnich 68 kg, d|a koni6-letnich istarszych 69 kg. Konie, które od1.05'2022 niewygraływgonitwach
z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi' '10 000 zł _ 1 kg. Za kaŹdą 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 kategoľie leżdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3850 m)
opłata za zapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1 200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonitwie z przeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. 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 rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5o/o pełnej krwi angielskiej
(3a00 m) opłata zazapis72o zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni
5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 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 z2kgulgi wagi, Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3600 m)
opłata za zapis 660 zł.

5. Nagroda í6 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach z płotami
anizprzeszkodami. Waga dla koni4-letnich 66 kg, dla koni5-letnich istarszych 69 kg. Klacze 4-' 5- ĺ6-
letnie korzystająz 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeżdzieckie' Ulga wagi dla
koni póĺkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia wlącznie posiadają co najmniej
87 ,5% pełnej knľi angielskiej. (3400 m) opłata za zapis 600 zł.

6. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Międzynarodowa gonitwa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą gonitwę Wygraną
od 1 .01 .2022 konie niosą 2 kg nadwagĺ. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie 1eżdzieckie. (3200 m) opłata za zapis 4o5 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnĺch i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 290 zł'

B. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3_letnich koni lll grupy, które nĺe biegały. (1907 m) opłata zazapis290 zł.
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Dzień 2
Poniedziałek, 1 maja
Zapisy 20.04.2023 do 9od2.9.00.

1. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni lll grupy. (2200 m) opłata zazapis 290 zl'

2' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. (1600 m) oplata za zapis 290 zł'

3' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich koni lll grupy. (1907 m) opłata za zapis 29o zł'

4. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa dla 3-letnich koniwyłącznie lllgrupy, które w karieľze nie zajęły platnego miejsca. (1600 m)

opłata za zapis 290 zł.
5' Nagroda 10 000 zł (5000-2000-1500-1000-500)

Gońitwa dla 4-letnich istarszych lĺoniczystej krwiarabskiej lll grupy. (1907 m)opľata zazapis250zł.
6. Nagľoda 11 200 zł (5600-2240-1680-'ĺ120-560)

Gońitwa dla 3-letnich koniczystej krwiarabskiej ll grupy, które nie biegały. (1400 m) opłata zazapis
262zł.

7' Na g roda 1'l 200 zł (5600-2240-1 680- 1 1 20-560 )

Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
G_onitwa dla'3-leinich koni czystej kł-wiarabskiej ĺl grupy, które nie bĺegały (specjalna)*. (1600 m) opłata
za zapis 262zł.

8. Nagroda 1'l 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gbnitwa dla 3-letnich klaczy czystej knľi arabskiej ll grupy' które nie biegały (specjalna)-. (1600 m)
opłata zazapis 262zł.
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Dzień 3
Niedziela, '14 maja
Zapisy 4.05.2023 do godz. 9.00.

1. Nagroda Tiumena 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gońitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
5-letniôh 67 kg, dlá koni 6-letnich istarszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2022 nie wygľały w gonitwach
zprzeszkodańisumy 1o 000 zł,korzystająz2kgulgi wagi, 20 000 zł_ 1kg.Za każdą sumę 10 000 zł
Wygraną ponad 20 000 zł_ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest
stośowańa ulga wagĺ za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie dó V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (4400 m)
opłata zazapis720 zł'

2' Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla S-letnich I starszych koni. Waga dla koni
s-lětnich 68 kg, dlá koni6-letnich istarszych 69 kg. Konie, które od1'06.2022 niewygralywgonitwach
z przeszkodańi sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł _ 1 kg. Za l<aŻdą sumę 5 000 zł
Wygraną ponad 10 000 zł _ 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagĺ. Nie jest
stôšowańa ulga wagĺ za l<ategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie oó v pđtolenia włącznie posĺadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3850 m)

opłata zazapis 660 zł.
3' Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla 4-letnich koni, Waga 63 kg. Konie, które debiutują
w gonĺtwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie zprzeszl<odami, niosą
4 kg nadwagí. Konie, które w gonitwach zprzeszkodamiwygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za
każdą sumę 5 000 zł Wygraną ponad 3 000 zl- dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest siosowana ulga wagi za kategorie jeŻdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posĺadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(3600 m) opłata zazapis720zł.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dĺa koni 4-letnich 66 kg' dla koni
s-tětniôn i starszych 69 kg. Za każdą sumę 'ĺ0 000 zł wygraną od 1 .06.2022 w gonitwach z płotami _1 kg

nadwagi' Klacze 4-,5-i 6-letnie korzystają z2kgulgi wagi. Nie jest stosowana uĺga wagiza kategoľie
jeŻdziećkie. Ulga wagi dla koni pótknĺi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (3800 m) opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda 16 000 zł (8000-3200-2400-1600-800)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga d|a koni4-letnich 66 kg, dla koni
s_lětniôn i starszyđh 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zl Wygraną od 1.06.2022 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
jeŹdzieókie. Ulga wagi dla l<oni półknĺĺ nie przysługuje l<oniom, które w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej' (3600 m) opłata zazapis 600 zł.

6' Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Międzynarodowa gonitwa ll grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karĺerze nie zajęły
płainego miejsca, niosą 2 l<g nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygľały gonitwy _ 3 l<g

naowagi; konie, które wygrały gonitwę - 5 kg nadwagi; za l<olejną Wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg

nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie.
(2600 m) opłata za zapis 4o5 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2'100-1400-700)
Gońitwa dla 4_letnich i starszych koni lll grupy. (1600 m) opłata zazapis290 zł'

B. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-letnich l<oni lllgrupy. ('t907 m)opłata zazapis290zl,
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Dzien 4
Niedziela, 21 maia
Zapisy 11.05.2023 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (3)' Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 

.

Gonitwa'ola 4-letnicn i starszychłoniwyłącznie ĺll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi

uczniowie. Ulgiwagiz tytułu Ŕategoriije2dżieckich:jeŻdźcy, którzy nie wygralig^onitwy _2 kg, a 10 gonitw
_ 1 kg' Wszyšcy ieźazcý dosiadaĘ koni bez bata. (1907 m) opłata za zapis 290 zł'

2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100_1400-700)
coňitwa handikapowa lll grupy dla 4-letnich i starszych koni' (2400 m) opłata zazapis290 zł'

3. Nagroda 14 0o0 zł (7000-2800-2100-1400-700)
coňitwa dla 3-letnich koni lllgrupy. (2200 m)opłata zazapis290zł'

4. Gonitwa uczniowska (4). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigow Konnych
Gonitwa'ola á-letnicn koniwyłącŽnie lll grupý' Koni dosiadają wyłącznie uczni-owie lub starsi uczniowie'
ÚrgiWagiztytuĺukategoriijeŹd)ieckich:ieżdzcy,którzyniewygraligonit_Wy._2kg,a 10gonitw_1kg.
Wšzyscý ieiazcy dosiádajĄ koni bez bata. (1600 m) opłata zazapis290 zł.

5' Nagroda 10 000 zł (5000-2000_1500-1000-500)
Goňitwa handikapowa lll grupy dla 4_letnich istarszych koniczystej l<rwiarabsl<iej. (1907 m) opłata za

zapis 250 zł,
6. Nagroda 11 2oo zł (5600-2240-1680-1120-560)

Goňitwa dla 3-letnicil koniczystej knruiarabskiej llgrupy. (1600 m) opłata zazapis262zl'
7. Nagroda 11 2o0 zł (5600-2240-1680_1120_560)

Cyklgonĺtw pod patronatem KoWR'
G"oniiwa dla'3-leŕnich koniczystejl<rwiarabskiej llgrupy (specjalna)*. (1907 m)opłata zazapis262zł.

B. Nagroda 11 200 zł (5600'2240_1 680_1 1 20_560)
Cyklgonĺtw pod patronatem K)WR.
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej l<rwĺ arabskiej ll grupy (specjalna)*. (1400 m) opłata za zapis 262 zł'

Strona 4 z 12

l/^l-



Dzień 5
Niedziela,4 czerwca
Zapisy 25.05.2023 do godz. 9.00.

1. Nagroda Konstelacji (kat. B) 44 000 zł (22000-8800-6600-4400-2200)
Gonitwa pocl patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Mĺędzynarodowa gonitwa dla 4-letnich istarszych klaczy. (1907 m)opłata zazapis 810 zł.

2. Nagroda Wľocławska Írial24 000 zł (12000-4800-3600-2400_1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszl<odami dla S-letnich i starszych koni. Waga dla koni
s-lätni"crl 67 kg, dlá koni 6-letnich istarszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2022 nie wygrały w gonitwach

z przeszkodaňi sumy 15 0o0 zl,korzystająz2kgulgi wagi, 30 000 zł- 1kg.Za każdą sumę 15 000 zł

Wygraną ponad 30 000 zl_1kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 6 kg. Klacze 5- i6-letnie korzystają
z 2 ĺĺg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
przys-iugű1e ko]niom,-które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pelnej

l<rwi angielskiej. (4300 m) Oplata za zapis 720 zl.
3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)

Gonitwa poct patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Cyklgonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni
Międžynarodowa gonitwa zprzeszl<odami dla 4-letnich ĺ<oni. Waga 63 kg' Konie, które debiutują
w gonĺtwie z przešzkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie zprzes-zl<odami, niosą
4 řg nadwagí. Konie, l<tóľe w goňitwácľl z przeszl<odami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za
każŹą sumę 5 000 zł wygraną ponad 3 000 zł _ dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie
jest siosowäna ulga wag1za kategorie jeŻdzieckie. Ulga wagi dla koni półknvi nĺe przysluguje koniom,
'które 

w rodowodzie do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej.
(3850 m) opłata zazapis720 zl.

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Potskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynárodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni

s-letniôľl i starszyđh 69 kg. Za każdą sumę B 000 zł Wygraną od 1'07.2022 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

stosowäna ulgá wagi za kateg-orie jeŹdzieckie' Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w

rodowodzie dó V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielsl<ĺej. (4000 m)

opłata za zapis 660 zł.
5. Nagroda Rutena 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)

Gonitwa pocl patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cykt gonitw z płotami dla 3-letnich koni,,Partynice-Służewiec"
Międžynarodowa gonitwa z płotami dla 3-Ietnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwĺe

z piotámi, niosą 4 łg nadwagi, pozostale 14 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie.jest stosowana
ulga wagiza kaiegorie jeżdzeckie' Ulga wagidla l<oni półkrwi nie przysługuje koniom, które w

roäowođzie do V [okolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pełnej krwi angielskiej' (2800 m)

opĺata za zapis 660 zł.
6. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Międzynarodowa gonitwa lll grupy dla 4_letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za kazdą wygraną gonitwę

od'1.0i .2022konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4_, 5- i 6-letnie korzystają z2kg ulgi wagi' Nie jest

stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. (3200 m) oplata za zapis 405 zł.

7. Women Powár Serĺes (2). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Memorĺał Kasi Litwiniuk
Gonitwa dla 4-ĺetnich i starszych l<oniwyłącznie lll grupy. Konidosiadają wyłącznie amazonki' Wszystkie
amazonl<i dosiadają l<oni bez bata.(1907 m) oplata za zapis 290 zl.

B. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Goňitwa handil<apowa lllgrupydla 3-letnich istarszych koni. (2200 m)opłata zazapis290zł.

9. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gońitwa dla 3-letnich l<oni wyłącznie lll grupy. (1907 m) opłata zazapis 290 zł'
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Dzĺeń 6
Niedziela, 18 czerwca
Zapisy 7 .06.2023 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (6). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lll grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdzieckich: jeŹdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw

- 1 kg. Wszyscy jeżdŻcy dosiadają koni bez bata. (2200 m) oplata za zapis 290 zł'
2. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa handikapowa lll gľupy dla 4-letnich i starszych koni. (1600 m) opłata za zapis 290 zł.
3. Nagroda í4 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonĺtwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich i starszych koni. ('l907 m) opłata za zapis 290 zł.
4. Gonĺtwa uczniowska (7). Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)

Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie lll gľupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi ucznĺowie,
Ulgi wagi z tytułu kategorĺi jeŹdzieckich: jeźdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg, a 10 gonitw _ 1 kg.
Wszyscy jeżdżcy dosiadają konibez bata. (1907 m) oplata zazapis290 zł,

5. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa dla 3-ĺetnich koni lll grupy. (í400 m) opłata za zapis 290 zł.

6. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1'120-560)
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejkrwiarabskĺej ll grupy. (í907 m)opłata zazapis262zł

7' Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejkrwiarabskĺej llgrupy (specjalna)-. (1907 m) opłata zazapis262zł.

B, Nagroda'l1 200 zł (5600-2240-1 680-1 1 20-560)
Cyklgonĺtw pod patronatem K)WR.
Gonitwa dla 3-ĺetnĺch koniczystejknľiarabskiej llgrupy (specjalna)-. (1400 m)oplata zazapis262zł'
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Dzief't 7
Wtorek, 15 sierpnia
Zapisy 8.08.2023 do godz. 9.00.

1. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Poĺskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami d|a 4-letnich i starszyc h koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni
S-letnich i staŕszych 69 kg. Za każdą sumę 8 000 zlWygraną od 1.09'2022 w gonitwach z płotami -1 kg
nadwagi. Klacze 4-' 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgiwagi. Nie jest stosowana ulga wag

które w rodowodzie do V
i za kategorĺe

jeŹdziecl<ie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie przysługuje koniom, pokolenia
włącznie posiadają co najmni 87,5% pełnej ngielskĺej. (3400 m) oplata za zapis 660 zł.

2. Nagroda 20 000 zł (1
krwia

1 000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cyklgonitw z płotami dla 3-ĺetnich koni ,,Partynice'Służewiec"
Międzynarodowa gonitwa z płotami d|a 3-letnich koni. Waga 64 l<g' Konie, l<tóre debiutują w gonitwĺe
z płotami, niosą 2 l<g nadwagi; konie, l<tóre biegały w gonĺtwie z płotami niosą 4 kg nadwagi. ZakaŻdą
sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 6 l<g.

Klacze korzystają z2kgulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagiza kategorie jeŹdzieckie' Ulga wagidla
koni półkrwi nie przysługuje l<oniom, które w rodowodzĺe do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej
87,5% pełnej knĺi angielskiej' (2800 m) opłata za zapis 660 zł.

3. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3_letnich i starszych koni' (2200 m) opłata zazapis290 zł.

4. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-'1650-1100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1400 m) opłata zazapis260 zł'

5. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Gonitwa dla 3-letnĺch koni wyłącznĺe lV grupy. (1907 m) opłata za zapis 260 zl.

6' Nagľoda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)
Gonitwa dla 2-letnich koni ll grupy, które nie biegały' (1a00 m)opłata zazapis32ozł'

7. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1'1 20-560)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej ll grupy (1600 m) opłata za zapis 262 zł.

B. Nagroda 11 200 zł (560o-2240-1680-1120-560)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystej l<rwi arabskiej ll grupy (specjalna)*. (1907 m) opłata zazapis262zł.

Strona 7 z 12 tkr



Dzień 8
Niedziela, 3 września
Zapisy 24.08.2023 do godz. 9,00.

1' Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia 200 000 zł
(1 00000-40000-20000-1 6000-'ĺ 2000-B000-4000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni
S-letnich 68 kg, dla koni 6_letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgiwagi. Koni
dosiadają wyłącznie jeżdżcy,l<tórzy w sposób waŻny ukończyli co najmnĺej 10 gonitw z przeszkodami'
Prawo startu mają konie, które ukończyły w sposób ważny przynajmniej jedną gonitwę z przeszkodami.
Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom,
które w rodowodzie do V pokolenia włącznĺe posiadają co najmniej 87,5% pelnej l<ruĺi angielsl<iej,
(5000 m) opłaia zazapis 3360 zl.

2' Wielka Partynicka 'l00 000 zł (50000-20000-15000-10000-5000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni' Waga dla l<oni4-letnich 67 kg' dla koni
S_letnich i starszych 69 l<g. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie
jeŹdżcy, którzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z płotami lub przeszkodami. Prawo
startu mają konie' któľe ukończyły w sposób waŻny przynajmniej jedną gonitwę z płotami lub
przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagĺ za l<ategorie jeŹdziecl<ie. Ulga wagi dla koni pólkrwi nie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87'5% pełnej
l<rwi angielsl<iej. (4200 m)opłata zazapis 1860 zł.

3. Nagľoda Galeriusa 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Mĺędzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych koni Waga 69 kg. Konie, które od
1.10.2022 nie wygraly w gonitwach z przeszl<odami sumy 5 000 zł, korzystają z 2l<g ulgi wagi' 10 000 zł
_ 1 kg. Zakażdąsumę 5 000 złwygraną ponad 10 000 zł_ 1kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z2kgulgiwagi. Nie jeststosowana ulga wagiza kategorie jeŹdziecl<ie. Ulgawagidla konipółkrwinie
przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia wlącznie posiadają co najmniej B7,5% pełnej
krwi angielsl<iej. (3400 m) opłata zazapis720 zł'

4. Nagroda Jape'a 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Poĺskiego Klubu Wyścigów Konnych
Cykl gonitw z przeszkodamidla 4-letnich koni
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodamĺ dla 4-letnich koni. Waga 66 kg' Konie, ktore biegały
w gonitwach z przeszl<odami niosą 2 kg nadwagi. Za kaŻdą sumę 10 000 zł Wygraną w gonitwach
z przeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi. Malĺsymalna nadwag a _ 4 l<g. Klacze korzystają z 2 kg ulgi
wagi. Nĺe jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdziecl<ie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje
koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielsl<iej.
(3850 m) opłata zazapis720 zł'

5. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni4-letnÍch 67 kg, dla koni
S_letnich i starszych 69 kg. Za kaŻdą sumę 5 000 zł Wygľaną 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 kategorĺe
jeżdzieckie. Ulga wagidla l<onipólkrwi nie przysługuje l<oniom, l<tóre w rodowodzie do V pokolenĺa
włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwiangĺeĺsl<iej. (3400 m)oplata zazapis 660 zł.

6. Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gena Dostihoveho zavodiste Pardubice
Gonitwa pod patronatem Polskiego Kltlbu Wyścigów Konnych
Cykl gonÍtw z plotami dla 3-letnich koni ,,PaĺÍynice-Slużewiec"
Międzynarodowa gonitwa z plotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Konie, l<tóre debiutują w gonitwie
z plotami, niosą 1 kg nadwagi; konie, l<tóre biegały w gonitwie z płotamĺ niosą 3 kg nadwagi' Za l<aŻdą

sumę 10 000 złwygraną w gonitwach z płotami dodatl<owo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 5 kg.
Klacze korzystają z2kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdziecl<ie' Ulga wagĺ dla
koni pólkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznĺe posiadają co najmniej
87 ,5% pelnej krwi angielskiej. (2800 m) optata za zapis 660 zł.

7. Nagroda 14 000 zł (7000-2800-2100-1400-700)
Międzynaľodowa gonitwa lll grupy dla 3-letnich istarszych l<oni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni
4_letnich i starszych 60 l<g. Konie, które od 'ĺ'01 .2022 zajęIy płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą
2 kg nadwagi; l<onie, l<tóre wygrały gonitwę _ 4 kg nadwagi; zakaŻdą kolejną Wygraną gonitwę
dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie l<orzystają z 2 l<g ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga
wagi za l<ategorie jeŻdziecl<ie' (3200 m) opłata za zapis 405 zł'

B. Nagľoda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Gonitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1907 m) oplata za zapis 260 zł.

9. Nagľoda 14 200 zł (7100-2840-2130-1420-710)
Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejknľiarabskiej lgrupy (specjalna)*. (1907 m) opłata zazapis292zł'
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Dzień 9
Niedziela, 10 wrześnĺa
Zapisy 31.08.2023 do godz. 9.00.

1. Gonitwa uczniowska (12). Nagroda 1í 000 zł (5500'2200-1650-1100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy' Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi
uczniowie' Ulgi wagi z tytułu kategorĺi jeŹdzieckich 1eżdżcy, którzy nie wygrali gonitwy _ 2 kg' a 'l0 gonitw

- 1 kg. Wszyđcy jeżdżcy dosiadają koni bez bata. (2200 m) opłata za zapis 260 zł,

2. N a groda'l 4 000 zł (7 000-2800-2 1 00- 1 400_700)
Goňitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1600 m) opłata za zapis 290 zł.

3. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Goňitwa handikapowa lV grupy dla 3-letnich i starszych koni. (1907 m) opłata za zapis 260 zl.

4. Gonitwa ucznĺowska (13). Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Gonitwa dla i-letnich koni wyłącżnie lV grupy. Koni dosiadają wylącznie uczniowie lub starsi uczniowie.
Ulgi wagi z tytułu kategorii jeŹdżieckich jeŻdŻcy, którzy nie wygrali gonitwy - 2 kg, a 10 gonitw - 1 kg.

Wšzyscy jeżdżcy dosiadają koni bez bata. (1600 m) opłata za zapis 260 zł'
5' Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)

Goňitwa dla 2-letnich koni llgrupy. (1600 m)Opłata zazapis320zł'
6. Nagroda 14 200 zł (7100-2840-2130-1420-710)

Goňitwa dla 3-letnich koniczystejknviarabskiej lgrupy' (1907 m)opłata zazapis292zł.
7. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1 680-'ĺ 1 20-560)

Goňitwa dla 3-letnich koniczystej knĺiarabskiej llgrupy. (1a00 m)opłata zazapis262zł.
B. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120_560)

Cykĺgonitw pod patronatem KoWR.
G'oniiwa dla'3-letnich koniczystej krwiarabskiej llgrupy (specjalna)*. (1907 m)opłata zazapis262zł'
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Dzien 11
Niedziela, 22 pażdziernika - Dzień Województwa Dolnośląskiego
Zapisy 12.10.2023 do godz. 9.00.

1 ' Crystal Cup 172 000 zł (80000-32000-20000-16000-12000_8000-4000)
Gonĺtwa pod patronatem Polskiego Kltlbu Wyścigow Konnych
Międzynaľodowa gonitwa z przeszkodami dla S-letnich i starszych ĺ<oni. Waga dla koni
s-lětniôľl 68 kg' dlá koni6-letnich istarszych 69 kg. Klacze 5- i6-letnie korzystają z2l<gulgi wagi. Koni
dosiadają wylĘcznie jeŹdźcy, którzy w sposób waŻny ukończyli co najmniej 10 gonitw z pľzeszkodami,
Prawo stártu mają konie, które ul<ończyły w sposób ważny przynajmniej jedną gonitwę z przeszl<odami.

Nie jest stosowaná ulga wagi za kategorie jeżdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom,
którô w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
(5500 m) opłata zazapis2760 zł'

2. Nagroda Masiniego 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
GonÍtwa pod patronatem Poĺskiego Kĺubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich istarszych koni. Waga 69 kg. Konie, które od

1'11.2022 nie wygiały w gonitwach zprzeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z2l<gulgi wagi, a 10 000 zł
z 1 l<g. Za kaŻdĄśuńę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł _ 1 ks nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają
z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za l<ategorie jeŻdziecl<ie' Ulga wagi dla koni półkrwi nie
przysługúie koniom, i<tóre w rodowodzie do V pokolenĺa włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej

knľi angielskiej. (4000 m) opłata za zapis 7 20 zł.

3' Nagrodi Marśzałka Województwa Dolnośląskiego 50 000 zł (25000-10000-7500-5000-2500)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Finał cyklu gonitw z przeszkodami dla  -letnich konĺ
Prawo stałlu mają konie, ktore ul<ończyły co najmnĺej jedną z gollitw cyklu
Międzynarodowá gonitwa zprzeszkodamidla 4-letnich koni' Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi

wagi. Ńie jest stos-owana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje

kon-iom, kióre w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87 ,5% pelnej krwi angielskiej.
(4000 m) opłata zazapis 1110 zł'

4. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynárodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich ĺ starszych koni' Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni
s-letni-cn istarszych 69kg.Za l<aŹdą sumę 10 000 zł wygraną od 1.11 '2022r. w gonitwach z płotami 1 l<g

nadwagi. Klacze 4-,5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeżdzieźl<ie. Ulga wagi dla koni półknľi nie przysługuje konlom, które w rodowodzie do V pokolenia
włącznie posiada.ją co najmniej 87,5% pełnej l<nľiangielskiej. (3600 m) opłgla zal1uis 660 zł.

5. Nagroda Przewođniczącego Sejmiku Dolnośląskĺego 40 000 zł (20000-8000-6000-4000-2000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnycll
Finał cyktu gonitw z płotami dla 3'letnich koni ,,ParÍynice-Służewiec"
Prawo-startil mają konie, które ukończyły co najmniejjedną gonitwę z cyklu na torze we Wrocławĺu ĺub w
Warszawie.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają z2kg ulgi wagĺ. Nie

.|esistósowana ulga wagiza l<ategorĺe jeżdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom,
'które 

w rodowodzĺe do Ý pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej knľi angielsl<iej.
(3000 m) opłata za zapis 960 zł.

6. Nagroda 14 000 zł (70o0-2800-2100-'1400_700)
coňitwa handikapowa tllgrupydla 3-letnich istarszych koni. (1600 m)opľata zazapis290zł'

7. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-1100-550)
ooňitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1907 m) opłata za zapis 260 zl'

B. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850
Gońitwa dĺa 2-letnich koni llgrupy, l<tóľe nie biegały. (1600 m)opłata zazapis320zł'

9. Nagroda 9 000 zł (4500-1B00-1350-900-450)
Goňitwa handit<apowa lV grupy dla 4-letnich i starszych l<oniczystej krui arabsl<ĺej. (1907 m) opłata za
zapis 24o zł'
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Dzień 12
Sobota, 1'ĺ listopada
Zapisy 2.11.2023 do godz. 9.00.

1 . Nagroda Zamknięcia Sezonu 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-'1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego KlubtlWyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodamidla S-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które w 2023
r, nie wygrały w gonitwach z przeszl<odami sumy 1 0 000 zł, lĺorzystają z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł - '1 kg.
ZakaŻdąsumę 10 000 zł wygraną ponad 20 000 zl_ 1kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystająz2|<g
ulgĺ wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za l<ategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni półknľi nie
przysługuje koniom' które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej
krwi angielskiej. (4200 m) opłata za zapis 720 zł'

2. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścĺgów Konnych
Międzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla S-letnich istarszych koni. Waga 69 kg. Konĺe, l<tore w 2023
r, niewygralywgonitwach zprzeszl<odamisumy5 000zł, korzystająz2 kg ulgiwagi, 10 000zł_ 1 kg.
Zal<ażdąsumę 5 000 złwygraną ponad 10 000 zl_1kg nadwagi. Klacze 5- i6-letnie korzystająz2l<g
ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za l<ategorie 1eŻdzieckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie
przysługuje l<oniom, które w rodowodzie do V pol<oĺenia włącznie posiadają co najmniej B7,5% pelnej
krwi angielskiej' (3400 m) opłata zazapis 660 zł.

3. Nagroda 24 000 zł (12000-4800-3600-2400-1200)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Mięclzynarodowa gonitwa zprzeszkodami dla 4-letnich l<oni. Waga 67 kg. Konĺe' które debiutują
w gonitwie zprzeszkodami, korzystająz2kg uĺgi wagi. ZakaŻdą sumę 10 000 złWygraną w gonitwach z
przeszkodami 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 4kg.Klacze korzystają z 2 kg ulgiwagi. Nie jest
stosowana ulga wagi za kategorie jeŹdzieckie. Ulga wagi dla koni póĺkľwi nie przysługuje koniom, które w
rodowodzie do V pol<olenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej l<nĺi angielskiej. (3850 m)
opłata za zapis720 zl.

4' Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Międzynarodowa gonitwa z plotami dla 4-letnich ĺ starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni
5-letnich i starszych 69 kg. Za l<ażdą sumę 10 000 złwygraną w gonitwach z płotami w 2023 r' 1l<g

nadwagĺ. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie
jeżdzieckie' Ulga wagidla konipółl<rwi nie przysługuje l<oniom, któľe w rodowodzie do V pokolenĺa
włącznĺe posĺadają co najmniej 87,5% pełnej krwĺ angielskiej. (3B00 m) opłata zazapis 660 zł.

5. Nagroda 20 000 zł (10000-4000-3000-2000-1000)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigow Konnych
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które biegały w gonitwie
z plotamĺ niosą 2 kg nadwagi. Za kaŻdą sumę 10 000 zl wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg
nadwagi. Maksymalna nadwaga 4l<g,Klacze korzystają z2kgulgi wagi. Nie jeststosowana ulga wagiza
kategorie jeŻdzieckie. Ulga wagidla l<onipółkruĺinie przysługuje l<oniom, które w rodowodzie do V
pol<olenia włącznie posiadają co najmniej 87 '5% 

pełnej l<ľwi angielsl<iej. (3000 m) oplata za zapis 660 zł.
6' Nagroda 14 000 zł (70o0-2800-2100-1400-700)

Gonitwa handikapowa lll grupy dla 3-letnĺch istarszych l<oni. (2400 m) opłata zazapis290 zł.
7. Nagroda 11 000 zł (5500-2200-1650-'1100-550)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie lV grupy. (1907 m) oplata za zapis 260 zł.
B. Nagroda 17 000 zł (8500-3400-2550-1700-850)

Gonitwa dla 2-letnich l<oni llgrupy. (1600 m)oplata zazapis320zł'
9. Nagroda 11 200 zł (5600-2240-1680-1120-560)

Cyklgonitw pod patronatem KOWR.
Gonitwa dla 3-letnich koniczystejl<rwiarabsl<iej ĺl grupy (specjalna)-. (1907 m)oplata zazapis262zł.

* Cyk! gonitw dta koni arabskich czystej krwi pod patl'onatem K)WR, promujący tradycyjny typ i rodowód
koni arabskich' Mogą w nim uczestniczyć konie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAH),
z wyjątkiem konizawierających w swoim rodowodzie krew ogierow Amer (SA) ur' 19B4, Baroud lll (FR)
ur. lgAg, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948lttb Tiwaiq (SA)
ur.1982.
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sumapula gonitwykonie pełnej krwi angielskiej

3 60000gonitwv przeszl<odowe 20000

r1. 26400024000

1 5000050000

1. 17200017Żo00

200000200000 I

16000 2 32000gonitwv płotowe

1,1, 22000020000

1. 4000040000

t 100000100000

gonitwy płaskie

2200011000 24-letnie i starsze lV grupa

L4000 LI 1540004-letnie ĺ starsze lll grupa

1. 44000440004-letnie i starsze l<at. B

7 77000110003-letnie i starsze lV grupa

1.1200014000 B3-letnie i starsze lll grupa

2200011000 23-letnie lV grupa

14000 9 1260003-letnie lll grupa

1. 17000170003-letnie ll grupa

5 85000170002-letnie ll grupa

78 Ĺ797ooorazem

konĺe czystej krwi arabskiej
9000I4-letnie i starsze lV grupa 9000

2 200001"00004-letnie i starsze lll grupa

16 1792001,12003-letnie ll grupa

3 426001,42003-letnie I grupa
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