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PLAN GONITW  

HIPODROM SOPOT 2014 
 

 

Dzień 1, sobota 12 lipca 

 
1. Puchar Prezes Hipodrom Sopot 

    Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)     

Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy (dyst. 2000 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

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

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy. (dyst. 1900 m) 
 

3. Nagroda Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)     

Gonitwa dla 3 l. koni III grupy (dyst. 1900 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350) 

     Gonitwa dla 3 l. klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (dyst. 1400 m) 
 

5. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do 

dnia 2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród mniejszą niż 13 500 € lub nie wygrały 

żadnej sumy. Start wolny. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano 

terminu zapisu, obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. 

(dyst. 2000 m) 
 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Gonitwa dla 3 l. i st. koni półkrwi III grupy, które debiutują. Nie jest stosowana ulga wagi 

dla koni z IV grupy. (dyst. 1400 m) 
 

 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do 

dnia 2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród od 13 500 € do 23 700 € . Start wolny. W 

gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin 

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2000 m) 

 

8. Wyścig Towarzyski – Mecz Polska- Szwecja na kłusaki, Nagroda Toru Jägersro  

 

 

Dzień 2, niedziela 13 lipca 

 
1. Puchar Wojewody Pomorskiego Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)     

Gonitwa dla 3 l. i st. koni III grupy (dyst. 1200 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

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

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy. (dyst. 2000 m) 
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3. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)     

     Gonitwa dla 3 l. koni wyłącznie IV grupy. (dyst. 1900 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 
 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (dyst. 1400 m) 

 

 

5. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)       

  Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. (dyst. 1400 m) 
 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do 

dnia 2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród od 23 701 € do 37 999 €. Start wolny. W 

gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin 

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2000 m) 

 

 

7. Nagroda Polskiego Związku Hodowców Koni  8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni półkrwi II grupy. (dyst. 2000 m) 
 

 

8. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do 

dnia 2 czerwca do 2014 roku wygrały sumę nagród 38 000 € i więcej. Start wolny. W 

gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin 

jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2000 m) 

 

 

9. Wyścig Towarzyski – Mecz Polska- Szwecja na kłusaki, Nagroda Stowarzyszenia Amatorów 

Jägersro  

 

Dzień 3, sobota 19 lipca 

 
1. Nagroda Dyrektora Oddziału Warszawa-Służewiec 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)     

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni wyłącznie IV grupy. (dyst. 2000 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

2.. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (dyst. 1900 m) 
 

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

     Gonitwa dla 3 l. koni IV grupy. (dyst. 2000 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 

 
 

4. Nagroda Prezesa Totalizatora Sportowego 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)       

  Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. (dyst. 1900 m) 
 

5. Nagroda Dyrektora Oddziału Gdańsk Totalizatora Sportowego 7000 zł (4000-1600-800-400-

200)   
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Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w Polsce do dnia 

2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród mniejszą niż 800 € lub nie wygrały żadnej sumy. 

Start wolny. W gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, 

obowiązuje termin jak w pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2200 m). 
 

6. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Gonitwa dla 3 l. i st. koni półkrwi III grupy. (dyst. 1400 m) 
 

 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które  w Polsce do dnia 

2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród  od 801 € do 4 600 €. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2200 m). 

 

 

 

 

 

Dzień 4, niedziela 20 lipca 

 
1. Nagroda Prezydenta Sopotu 14000 zł (8000-3200-1600-800-400) 

Gonitwa płotowa dla 4 l. i st. koni, które nie wygrały gonitwy płotowej ani przeszkodowej. 

Konie które w br. nie zajęły płatnego miejsca 2 kg, a konie które debiutują 3 kg ulgi wagi. 

Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (dyst. 2800 m) 
 

2. Puchar Trójmiasto.pl Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)     

Gonitwa dla 3 l. koni III grupy (dyst. 2000 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 

 

3. WATHBA STUD CUP 

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

Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Czystej Krwi Arabskiej (PASB). (dyst. 2000 m) 
 

 

4. Nagroda Agencji Jeździeckiej BOBER 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)     

     Gonitwa dla 3 l. i st. koni IV grupy. (dyst. 1300 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

5. Puchar Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)       

  Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. (dyst. 1400 m) 

 

6. Puchar Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków 

    Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w Polsce do dnia 

2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród 4601 € do 12 500 €. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2200 m). 
 

7 .Nagroda 5250 zł (3000-1200-600-300-150)   

Gonitwa dla 4 l. i st. koni półkrwi IV grupy. (dyst. 2000 m) 
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8. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w Polsce do dnia 

2 czerwca 2014 roku wygrały sumę nagród 12 501 € i więcej. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2200 m). 

 

Dzień 5, piątek 25 lipca 

 
1. Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)     

Gonitwa dla 3 l. i st. koni III grupy (dyst. 1900 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

2. Puchar spółki OCEANIC SA, producenta kosmetyków AA Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-

250)  

Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy hodowli krajowej wpisanych do 

Polskiej Księgi Stadnej Koni Czystej Krwi Arabskiej (PASB).. (dyst. 3200 m) 
 

 

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

     Gonitwa dla 3 l. koni IV grupy. (dyst. 2000 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

 

4. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)  

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy. (dyst. 2000 m) 
 

5. Nagroda  7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w 2014 roku do dnia 2 

czerwca, wygrały sumę nagród mniejszą niż 100 € lub nie wygrały żadnej sumy. Start wolny. W 

gonitwach międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2400 m) 
 

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

  Gonitwa dla 4 l. i st. koni półkrwi I grupy. (dyst. 2000 m) 
 

 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki) które w 2014 roku do 

dnia 2 czerwca wygrały sumę od 101 € do 600 €. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2400 m) 

 

Dzień 6, sobota 26 lipca 

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

     Gonitwa dla 4 l. i st. koni IV grupy. (dyst. 1400 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

2. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-  

    250) 

Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy. (dyst. 2000 m) 
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3. Nagroda Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice 10500 zł (6000-2400-1200-600-

300)     

     Gonitwa dla 3 l. i st. koni IV grupy. (dyst. 1300 m) 

Nagroda dodatkowa PKWK 
 

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)       

  Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. (dyst. 1400 m) 
 

5. Puchar Prezydenta Gdyni Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w 2014 roku do 

dnia 2 czerwca wygrały sumę nagród 601 € do 1300 €. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2400 m) 
 

6. Puchar Zabookoj Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)  

      Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi II grupy. (dyst. 1900 m) 

 

 

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)   

Międzynarodowa gonitwa dla 3 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które w 2014 roku do 

dnia 2 czerwca wygrały sumę nagród 1301 € i więcej. Start wolny. W gonitwach 

międzynarodowych, przy których nie podano terminu zapisu, obowiązuje termin jak w 

pozostałych gonitwach rozpisanych na dany dzień. (dyst. 2400 m) 

 


