
5–7 grudnia 2014, cavaliada – Poznań

Aukcja
Wierzchowych
POLSKICH Koni  



Polski Związek Hodowców Koni, tel: +48 22 628 03 61, e-mail: hodowla@pzhk.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych, tel: +48 22 452 55 20, e-mail: astojanowska@anr.gov.pl

Polturf, tel: +48 22 857 76 44, e-mail: biuro@polturf.pl

Na okładce: Grzegorz Kubiak i DENETOR sp (po Romualdo KWPN od Darola sp / Cabrol hol.),  
fot. Małgorzata Sieradzan

PROGRAM AUKCJI:
5 GRUDNIA 2014 (PIĄTEK)

 8.00–20.00 – otwarte stajnie (Pawilon Polskiej Hodowli, hala 8a)
 16.40–16.55 – prezentacja koni „w ręku”, przed HPP w Powożeniu (Arena A, hala 5)
 20.30–21.15 – prezentacja koni pod siodłem/w zaprzęgu (Arena B, hala 7a)

6 GRUDNIA 2014 (SOBOTA)

 8.00–20.00 – otwarte stajnie (Pawilon Polskiej Hodowli, hala 8a)
 17.30 – prezentacja koni pod siodłem/w zaprzęgu (Arena B, hala 7a)
 od 21.30 –  konie udostępnione będą do indywidualnego dosiadania przez 

klientów (rozprężalnia, hala 8a)

7 GRUDNIA 2014 (NIEDZIELA)

 9.00–13.00 – otwarte stajnie (Pawilon Polskiej Hodowli, hala 8a)
 od 12.00 –  konie udostępnione będą do indywidualnego dosiadania przez 

klientów (rozprężalnia, hala 8a)
 9.00–13.00 – rejestracja klientów, przyjmowanie ofert
 13.00 – otwarcie ofert, podpisywanie kontraktów

Biuro Aukcji czynne będzie w stoisku PZHK/ANR przed halą 8a (Pawilon Polskiej Hodowli) 
w dniach 5–7 grudnia 2014 w godz. 8.00–20.00.



SZANOWNI PAŃSTWO

Witamy na pierwszej aukcji polskich koni wierzchowych organizowanej 
podczas tegorocznej Cavaliady w Poznaniu.

Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur mają 
przyjemność przedstawić ofertę sprzedażową pod hasłem Teraz Polskie 
Konie.

Inicjatywa ta to przejaw działania na rzecz rozwoju „przemysłu konnego”, 
którego istotnym elementem jest rynek aukcyjny. Uważamy, że 
przedstawione konie stanowią dobry materiał i praca włożona w ich 
przygotowanie do użytkowania wierzchowego pozwoli przyszłym 
nabywcom dosiadać tych koni z pełną satysfakcją.

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniach 5-7 grudnia 2014 do udziału 
w naszej aukcji, a nade wszystko do użytkowania koni polskiej hodowli.

ORGANIZATORZY

PATRONAT
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Ogier ARABEL ukończył próbę dzielności w Zakładzie Treningowym w Starogardzie Gdańskim w 2014 roku, 
uzyskując indeksy wartości użytkowej: ogólny – 95, ujeżdżeniowy – 99 i skokowy – 87

Klacz EMISJA „M” wywodząca się z moszniańskiej rodziny klaczy Emzetka to dobrze rokująca 5-letnia klacz, 
o nienagannej technice skoku i dobrym ruchu. Przygotowana do pierwszych startów w skokach przez przeszkody.
Jest córką ogiera SO IN LOVE, w rodowodzie którego dwukrotnie występuje znakomity ogier IBRAHIM (ojciec kl. GOLD 
ROSE i dziadek og. I LOVE YOU). Jej dziadek, ogier CALVADOS to zwycięzca National Stallion Competition, Grand Prix Tjele 
(Dania) oraz National Stallion w ‘s-Hertogenbosch. Był również Wiceczempionem Holandii. Klacz Emisja wywodzi się z tej 
samej rodziny co doskonały ogier ELF (po Fanimo), który sukcesy odnosił na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej 
(m.in. wygrał konkurs szybkości podczas Finału Pucharu Świata w Lipsku). Jej matka, klacz ENEIDA jest córką ogiera 
FANIMO. Aktualnie bardzo dobre wyniki w WKKW uzyskują z tej linii takie konie jak: ELSTERA „M” (po Sorbie Tower xx), 
EMIGRANT „M” (po In Camera xx), EMON „M” (po Montbard xx).

ARABEL m (AA) 
PŁEĆ/SEX: ogier /stallion
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 26.03.2011
WYMIARY/MEASUREMENTS: 163-187-20,5
MAŚĆ/COLOUR: ciemnogniada /dark bay
HODOWCA/BREEDER: SK Janów Podlaski Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: SK Janów Podlaski Sp. z o.o.

EMISJA „M” sp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 09.03.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 171-203-21,5
MAŚĆ/COLOUR: gniada /bay
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.

AWANS m (AA)
VIS VERSA xo

IAGO C xo
NETTE ET BIEN xo

ARAGONA m
SZAŁ x xoo
ARLETA m

ARACENA m

VERITAS 6 /QUIDAM 
D’ OR/ xo

VIDOC xo
ISIS D’OR xo

ARONIA m
OREGON xx
ARTERIA m

SO IN LOVE KWPN
CALVADOS KWPN

URIEL s.f.
GOLD ROSE s.f.

ITRAN
I LOVE YOU s.f.
POLINE

ENEIDA sp
FANIMO KWPN

ANIMO KWPN
CANDY KWPN

ENIGMA sp 
GENIUS han.
EMFAZA wlkp

2
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fot. Lidia Pawłowska

fot. Patrycja Szymańska

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO
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Klacz GIGI charakteryzuje się bardzo dobrym charakterem, jest koniem chętnie skaczącym. Ma za sobą starty 
w WKKW (maj 2014 r.) w klasie L. Pod 15-letnią początkującą juniorką we wrześniu tego roku startowała w WKKW  
w klasie LL. Podczas regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody w Lesznie klacz Gigi odnotowała zerowe 
przejazdy w klasach LL i L. W październiku zaliczyła na zawodach regionalnych konkurs licencyjny, który ukończyła 
z wynikiem 3 pkt.
Jej ojciec, holsztyński og. CANTANIS, sprawdził się w Polsce jako ojciec wielu koni sportowych.

GIGI wlkp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 03.05.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS:172-198-21,5
MAŚĆ/COLOUR: siwa /grey
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

CANTANIS hol.
CANTUS hol.

CALETTO I hol.
MONOLINE hol.

ALINE hol.
LATINO hol.
NADINCHEN hol.

GEJSZA wlkp
ATLAS BAVARIA hol.

AHORN Z han.
WARDA hol.

GARDENIA wlkp
MANGAN xx
GRUZJA wlkp

Ogier LEKTOR od roku jest w treningu sportowym, startował w trzech konkursach klasy LL i L na zawodach 
towarzyskich.
Jego ojcem jest holenderskiej hodowli ogier MYWILL, niosący krew tak znanych reproduktorów jak LANDGRAF I  
czy NIMMERDOR (ojciec klaczy CASSANDRA). Matka Lektora – LABINA – po urodziwym ogierze BARBUR, który 
z powodzeniem startował w konkursach klasy C i CC, a w swoim rodowodzie ma bardzo cenionego w Niemczech ogiera 
pełnej krwi angielskiej SIR SHOSTAKOVICH. Ten urodzony w Irlandii ogier jest także ojcem og. BUJAK wlkp, który startował 
w WKKW pod Markiem Modelewskim zajmując na Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców 28 miejsce.

LEKTOR sp 
PŁEĆ/SEX: ogier /stallion
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 05.05.2010
WYMIARY/MEASUREMENTS: 170-195-22,0
MAŚĆ/COLOUR: siwa /grey
HODOWCA/BREEDER: Wiesław Marcinkowski
WŁAŚCICIEL/OWNER: Ireneusz Koźlarek

MYWILL KWPN
GOODWILL hol.

LANDGRAF I hol.
JESSIKA II hol.

INPARI Z KWPN
WAGENAAR
CASSANDRA

LABINA sp
BARBUR sp

BUJAK wlkp
BARBARIA wlkp

LAMA sp
LARGO sp
JERKA wlkp
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fot. Anna Pawlak

fot. Anna Pawlak

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO
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wałach umbro Bardzo urodziwy wałach o dobrym elastycznym ruchu. Obecnie startuje w konkursach klasy P, 
aby w następnym sezonie wystartować w konkursach wyższych rangą. Jest to koń dysponujący dużą siłą skoku, dobrą 
techniką, inteligencją i chęcią współpracy.
Syn ogiera ARMITAGE niosący w swoim rodowodzie takie sławy jak ARGENTUNUS czy GRANNUS. Armitage jest ojcem koni 
sportowych sklasyfikowanych w najnowszym rankingu WBFSH, sam startował w międzynarodowych konkursach pod 
Markusem Ehning oraz Guido Klatte Jr. Matka Umbro – klacz URIELLE – z kolei wnosi poprzez swoje pochodzenie krew 
ogierów SILVIO I, KARANDASJ, JULIO MARINER xx (ojciec klaczy PAULETTE H). Urielle zaliczyła polową próbę dzielności 
w Damasławku (2014) zajmując 5. miejsce z wysoką notą od jeźdźca testowego.

Ogier POZYTYW ukończył próbę dzielności w Zakładzie Treningowym w Starogardzie Gdańskim w 2014 roku, 
uzyskując indeksy wartości użytkowej: ogólny – 85, ujeżdżeniowy – 91 i skokowy – 78.

UMBRO sp 
PŁEĆ/SEX: wałach /gelding
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 09.03.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 166-190-21,0
MAŚĆ/COLOUR: skarogniada /brown
HODOWCA/BREEDER: Stanisław Marek Jóźwiakowski
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stanisław Marek Jóźwiakowski

POZYTYW m (AA) 
PŁEĆ/SEX: ogier /stallion
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 28.01.2011
WYMIARY/MEASUREMENTS: 164-183-20,5
MAŚĆ/COLOUR: ciemnogniada /dark bay
HODOWCA/BREEDER: SK Janów Podlaski Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: SK Janów Podlaski Sp. z o.o.

ARMITAGE old.
ARGENTINUS han.

ARGENTAN han.
DORLE han.

FARINA old.
GRANNUS han.
FATIMA old.

URIELLE sp
SILVIO I old.

SANDRO Z hol.
GELBKATZE old.

ULISSA H KWPN
KARANDASJ KWPN
PAULETTE H KWPN

EFEKT m

VERITAS 6 /QUIDAM 
D' OR/ xo

VIDOC xo
ISIS D'OR xo

EMERYCHA m
ERMITAŻ m
EMOZA xo

POTENCJA m
DIVISOR xx

REVLON BOY xx
DISCORSA xx

PLAGA m
KWARTET* xo
PLANSZA m

6
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*Kwartet (Ex Quatuor Charriere) xofot. Lidia Pawłowska

fot. Anna Pawlak

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO
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Klacz CSILLA od wiosny tego roku jest w treningu sportowym. Klacz o bardzo dobrym charakterze.  
W krajowych zawodach w WKKW (klasa LL) we wrześniu 2014 roki zajęła 3. miejsce. Podczas regionalnych zawodów 
w skokach przez przeszkody odbywających się w Lesznie w październiku tego roku zaliczyła zerowy przejazd w klasie LL.

CSILLA sp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 26.05.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 161-192-20,0
MAŚĆ/COLOUR: kasztanowata /chestnut
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

CZAROWNIK xx

FREEDOM'S 
CHOICE xx

FORLI xx
FULL OF HOPE xx

CZEGGERA xx
JUGGERNAUT xx
CZEMPIONKA xx

CZAROWNA sp
ELMERO KWPN

RAMIRO Z hol.
ZONNESTRAAL

CZEREDA wlkp
PLON m
CZARDASZKA wlkp

Klacz Nerma startuje w konkurencji skoków przez przeszkody w konkursach do klasy Grand Prix włącznie. 
Z powodzeniem startowała na MPMK-B zajmując piąte miejsce w wieku 5 lat i 6/7 miejsce jako 6-latka i szóste rok później. 
Uplasowała się na czwartym miejscu w Finale Dużej Rundy na ZO-B** Łąck. Zajęła drugą pozycję w RMK na ZOO*** 
w Memoriale Barbary i Andrzeja Osadzińskich oraz siódme na Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców – Śrem 2011. 
W konkursach Grand Prix wielokrotnie plasowała się na płatnych miejscach (ZO-B** Kraków i ZO-B** Moszna).
Jej ojcem jest holenderskiej hodowli ogier MARAM, uczestnik wielu zawodów skokowych w kraju (patrz również klacz 
Wilmara). Matką klaczy Nerma jest kl. NEWIS, która w sporządzonym przez PZHK rankingu klaczy – matek koni startujących 
w MPMK zajmuje pierwsze miejsce. Jej córka NEMARA była dwukrotnie ósma na MPMK-B koni 4-letnich i 5-letnich, 
wygrała tegoroczny finał RMK – koni 6-letnich na ZO-B* w Warszawie, startowała również na MPMK-C. Inne córki klaczy 
Newis startujące w skokach przez przeszkody to – NECORDIA, NEILA, czy NEWERRA – uczestniczka MŚMK w Lanaken, 
zwyciężczyni RMK 6-latków na ZO-B* Bogusławice.

NERMA sp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 26.01.2002
WYMIARY/MEASUREMENTS: 168-200-22,0
MAŚĆ/COLOUR: kasztanowata /chestnut
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.

MARAM KWPN
ARAM KWPN

NIMMERDOR KWPN
MIRANDA KWPN

FICIRETHA KWPN
ZONNEGLANS KWPN
ICIRETHA KWPN

NEWIS sp
ELVIS KWPN

LE MEXICO s.f.
OGINA KWPN

NIRWANA m
LUKAN xxoo
NIWELACJA xo
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fot. Anna Pawlak

fot. Katarzyna Wiszowaty

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO
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ogier GOETHE Zwycięzca  wierzchowej próby dzielności po stacjonarnym 100-dniowym treningu w  ZT Bogusławice 
w 2013 roku. Już podczas kwalifikacji zwrócił na siebie uwagę, szczególnie ruchem w kłusie podczas pokazu w ręku oraz 
ruchu luzem. Na próbie dzielności uzyskał indeksy: ogólny 77,7; ujeżdżeniowy 75,5 i skokowy 76,8. Obecnie użytkowany jest 
w dyscyplinie skoków przez przeszkody i trenowany do klasy P.
Jego ojciec, ogier ULCO to Wiceczempion ZT Biały Bór w 2005 roku (wynik bardzo dobry, uzyskał następujące  indeksy 
wartości użytkowej: ogólny – 134, ujeżdżeniowy – 121 i skokowy – 130). Półbrat ogiera Ulco, ogier COFFEE (po 
Washington) uzyskał licencję Związku Saksońsko-Turyńskiego, Bawarsko-Wirtenberskiego, a półsiostra VICTRIOMF startuje 
w konkurencji skoków na poziomie 140 cm. Klacz GREASE, matka ogiera Goethe, wywodzi się z rodziny hanowerskiej 
klaczy ALSTAETTE (ur. 1933), z której pochodzi wiele koni skokowych klasy Grand Prix – klacz WANDA (po Watzmann), 
jej syn PLUTOT DE BEAUFOUR (licencjonowany), klacz GRACIELLA (po Graf Top) oraz ogiery uznane takie jak: WEINHEIM 
i ROYAL PRINCE. Wspomniany już ogier GRAF TOP został hanowerskim ogierem roku 2011, a jego ojciec  
– GRAF GRANNUS uzyskał ten sam tytuł w 2004 r.

Wałach Bonet charakteryzuje się spokojnym zrównoważonym charakterem, dużą dzielnością oraz bardzo 
dobrym elastycznym ruchem. Z sukcesami użytkowany jest w konkurencji powożenia zaprzęgami jednokonnymi. 
Startował na ZOO w Bogusławicach zajmując 2. miejsce, oraz na ZOO w Siedlcu zajmując 3. miejsce. Jako 4 latek 
wystartował w MPMK rozgrywanych w Kwiekach zdobywając tytuł I Wicemistrza Polski.
Ojciec wał. Bonet, ogier BARBUR, o prawidłowym pokroju spokojnym i zrównoważonym charakterze zostawił w stadninie 
kilku synów oraz córki użytkowane w dyscyplinie powożenia, m.in. wałacha DRAB, który na MPMK w Kwiekach zdobył 
tytuł II Wicemistrza Polski oraz młodszego brata Boneta, wałacha BOGRACZ, który rozpoczyna starty w tej konkurencji. 
Jego matka, klacz BOJCZA obdarzona jest bardzo dobrym ruchem, który przekazuje swojemu potomstwu.

GOETHE sp 
PŁEĆ/SEX: ogier /stallion
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 16.03.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 165-190-20,5 
MAŚĆ/COLOUR: gniada /bay
HODOWCA/BREEDER: Marek Twardak
WŁAŚCICIEL/OWNER: Marek Twardak

BONET wlkp 
PŁEĆ/SEX: wałach /gelding
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 21.04.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 170-198-22,0
MAŚĆ/COLOUR: ciemnogniada /dark bay
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.
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ULCO KWPN
VOLTAIRE han.

FURIOSO II ang.norm.
GOGO MÖVE han.

OGRIOMF KWPN
PETER PAN old.
GRIOMF KWPN

GREASE han.
GRAF TOP han.

GRAF GRANNUS han.
CAPRIES han.

DESIREE han.
DELANO han.
ARKADE han.

BARBUR sp
BUJAK wlkp

SIR SHOSTAKOVICH xx
BIEŁUGA wlkp

BARBARIA wlkp
WIELAND han.
BARDOTKA wlkp

BOJCZA wlkp
LASKO hol.

LENNON hol.
BADITA I hol.

BIGOTERIA wlkp
ISLAM wlkp/poch.trk.
BRENDA wlkp

fot. Anna Pawlak

fot. Katarzyna Wiszowaty

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO
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Klacz olimpia to prawidłowa i urodziwa klacz, która już podczas pierwszej oficjalnej prezentacji wypadła impo-
nująco zwyciężając jako źrebię w stawce 17 rówieśniczek na Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Młodzieży Hodowlanej 
w podbydgoskim Jarużynie. W wieku 3 lat została poddana wierzchowej próbie dzielności w Zakładzie Treningowym 
w Bielicach, gdzie okazała się najlepszą klaczą testu, uzyskując m.in. osiem punktów za skoki luzem oraz jezdność.  
W roku 2014 zaliczyła pierwsze udane starty w dyscyplinie skoków przez przeszkody, pod Krzysztofem Kierzkiem.
Ojciec Olimpii ogier JOHNNY BOY II uznany jest m.in. przez księgę Selle Français. Ten rosły ogier pod swoim „etatowym” 
jeźdźcem Jean Marie Martin osiągnął w skokach poziom konkursów Grand Prix, jest jednak specjalistą w konkursach 
potęgi skoków. Wielokrotnie pokonywał przeszkody o wysokości powyżej 2 m, a w 2009 roku, dosiadany przez wspaniałą 
zawodniczkę Penelope Leprevost, zwyciężył w takim konkursie podczas pięciogwiazdkowych zawodów w londyńskiej 
hali, nomen omen, Olympia. Matka ODYSEJA to córka wyhodowanego w SK Nowa Wioska ogiera DŻENTELMEN – bardzo 
poprawnego i utalentowanego ogiera, który jednak z powodu kontuzji niestety nie mógł uczestniczyć w rywalizacji 
sportowej. Odyseja to również matka o rok starszego wałacha ORLANDO (po Concert), który w tym sezonie, startując pod 
amatorem, Mateuszem Szydłowskim, odnotował bardzo obiecujące wyniki w konkursach o wysokości przeszkód 110 cm.

OLIMPIA wlkp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 10.04.2010
WYMIARY/MEASUREMENTS: 164-183-20,5
MAŚĆ/COLOUR: ciemnogniada /dark bay
HODOWCA/BREEDER: Kornel Matuszewski
WŁAŚCICIEL/OWNER: Kornel Matuszewski

11
JOHNNY BOY II s.f.

DOLLAR  
DU MURIER s.f.

JALISCO B s.f.
KARIELLE s.f.

QUINA  
DES BRUYERES s.f.

NIGHT AND DAY xx
GAZELLE D'AUBRY s.f.

ODYSEJA wlkp
DŻENTELMEN wlkp

GRAND AS han.
DUNKA wlkp

ORDA wlkp
OGNIFER sp
LEDANIA wlkp

Klacz WILMARA  Urodziwa klacz, przygotowana do startów w konkursach klasy N.
Córka ogiera MARAM, który startował w konkurencji skoków pod Angeliką Ojczenasz w zawodach skokowych rangi 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jest ojcem wielu cennych koni sportowych, w skokach wyróżniły się – DILMAR, 
NEMARA, EUMARA, POLA, GRANIT, LILI MARLENE, SAURON, GOLDMARA, a w WKKW – uczestnik MEMJ-C W Malmo – 
HAVANA CLUB (ex NIL-J) czy ogier EULAMAR (także Wiceczempion ZT Bogusławice 2013), EUMARA (IV m. MPMK-C  
koni czteroletnich). Matką klaczy Wilmara jest klacz WILCORDIA, która w 2007 roku zdała próbę dzielności klaczy  
w ZT Bogusławice z oceną bardzo dobrą.

WILMARA sp 
PŁEĆ/SEX:  klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 26.04.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 167-195-21,0
MAŚĆ/COLOUR: kasztanowata /chestnut
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
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MARAM KWPN

ARAM KWPN
NIMMERDOR KWPN
MIRANDA KWPN

FICIRETHA KWPN
ZONNEGLANS KWPN
ICIRETHA KWPN

WILCORDIA sp
CORDIAL sp

COLORADO han.
CENOZA wlkp

WILLA sp
LURON KWPN
WIDETA sp

fot. Katarzyna Wiszowaty

fot. Krzysztof Kierzek

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO



aukcja10

wałach SIR ARGENTINUS  zajeżdżony w wieku 4 lat, będący w ciągłym treningu sportowym. Obecnie startuje 
na poziomie konkursów klasy N. Dysponuje bardzo dużą siłą oraz nienaganną techniką.
Syn słynnego reproduktora ARGENTINUS, którego potomstwo szeroko zaznaczyło swój udział w najważniejszych 
konkursach skoków na świecie. Matka, SOKORYA, pochodzi po ogierze LE VOLTAIRE, co gwarantuje duże zdolności 
skokowe. Ukończyła polową próbę wierzchową w 2005 roku w Damasławku z bardzo dobrą oceną skoków luzem 
(8,5 pkt.). Linia mateczna wywodzi się z wielce zasłużonej i słynnej klaczy sportowej SAUGE xo. Warto odnotować udział 
w rodowodzie ogiera GENIUS (ojciec kl. SEGOWIA) – wielce zasłużonego w hodowli koni sportowych w Polsce.

Klacz WIBRACJA „M” wywodząca się z moszniańskiej rodziny klaczy Weksacja to pięcioletnia klacz o bardzo 
poprawnym eksterierze i ruchu. Aktualnie w zaawansowanym treningu skokowym przygotowującym ją zawodów.
Jest córką ogiera SO IN LOVE, w rodowodzie, którego dwukrotnie występuję znakomity ogier IBRAHIM (ojciec kl. GOLD 
ROSE i dziadek og. I LOVE YOU). Jej dziadek, ogier CALVADOS to zwycięzca National Stallion Competition, Grand Prix 
w duńskim Tjele oraz National Stallion w Hertogenbosch. Był również Wiceczempionem Holandii. Jej matka klacz 
WENDETTA (po GENIUS) z powodzeniem startowała w konkursach kl. C (130 cm) na zawodach ogólnopolskich w skokach 
przez przeszkody, natomiast wspomniany już ogier GENIUS to ojciec takich koni sportowych hodowli SK Moszna jak 
WAKAT czy WAGRAM. W kojarzeniu z ogierami pełnej krwi angielskiej linia ta dała tak doskonałego konia, wałacha WAG 
(Omen xx – Wezera po Firstgraaf ), uczestnika PŚ, IO w Pekinie i Londynie w WKKW.

SIR ARGENTINUS sp 
PŁEĆ/SEX: wałach /gelding
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 08.03.2008
WYMIARY/MEASUREMENTS: 172-202-22,5
MAŚĆ/COLOUR: kasztanowata /chestnut
HODOWCA/BREEDER: Stanisław Marek Jóźwiakowski
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stanisław Marek Jóźwiakowski

WIBRACJA „M” sp 
PŁEĆ/SEX: klacz /mare
DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: 07.05.2009
WYMIARY/MEASUREMENTS: 168-197-20,5
MAŚĆ/COLOUR: gniada /bay
HODOWCA/BREEDER: Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.
WŁAŚCICIEL/OWNER: Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. 
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ARGENTINUS han.

ARGENTAN han.
ABSATZ han.
WORMS han.

DORLE han.
DUDEN II han.
WINTERROSE han.

SOKORYA sp
LE VOLTAIRE KWPN

VOLTAIRE han.
FERIALIET DWB

SOMMA sp
LOTTO
SEGOWIA sp

SO IN LOVE KWPN
CALVADOS KWPN

URIEL s.f.
GOLD ROSE s.f.

ITRAN
I LOVE YOU s.f.
POLINE

WENDETTA sp
GENIUS han.

GEPARD han.
WELFENGLÜCK han.

WERONA II wlkp
JANTAR wlkp
WERSJA x
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fot. Anna Pawlak

fot. Patrycja Szymańska

MATERIAŁ 
WIDEO

MATERIAŁ 
WIDEO



Warunki aukcji
UDZIAŁ W LICYTACJI
1.  Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych 

prawach, bez żadnych ograniczeń.
2.  Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 

PLN 500, – (pięćset złotych) na konto Polturf Barbara Mazur lub 
w biurze aukcji. Rejestracja klientów przystępujących do przetargu oraz 
przyjmowanie wadium lub potwierdzanie wpłat wadium na konto 
Organizatora odbywać się będą w Biurze Aukcji w dniach: 5–7 grudnia 
2014 do czasu zamknięcia przyjmowania ofert tzn. 7 grudnia do godz. 
13.00.

3.  Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata 
wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana 
jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do 
udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji.

4.  Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie 
zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie 
do skutku.

5.  Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy 
zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje.

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI
1.  Licytacja będzie prowadzona systemem przetargu ofert. Wstępna oferta 

nie może być niższa niż PLN 18.000, – netto (osiemnaście tysięcy złotych 
netto). Licytacja prowadzona jest w PLN. Minimalne postąpienie ustala się 
na poziomie PLN 1.000, – (jeden tysiąc złotych).

2.  Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie 
ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie 
sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie 
inaczej. 

3.  Przetarg odbywa się w następujący sposób:
a.  Oferty zakupu przyjmowane będą w dniu 7 grudnia 2014 na oficjalnych 

formularzach zgłoszeń, dostępnych w Biurze Aukcji i wydawanych tylko 
klientom uprawnionym do wzięcia udziału w licytacji.

b.  Licytujący składa ofertę zakupu poszczególnych koni przez wypełnienie 
formularza i złożenie go w Biurze Aukcji.

c.  Licytujący ma prawo do wycofania swojego zgłoszenia w każdym 
momencie, aż do zamknięcia przetargu.

d.  otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2014 o godz. 13.00. Osoba 
akceptowana przez Organizatora, oferująca najwyższą cenę staje się 
nabywcą.

e.  W przypadku odnotowania kilku ofert o tej samej wartości, nastąpi 
dogrywka w formie otwartej licytacji.

4.  Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie 
stosowny podatek VAT (8%).

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty 
zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny. 

6.  W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, 
sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny 
niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora. 

7.  Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego 
konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

OPISY i ZDROWIE
1.  Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie 

i jest wpisany lub spełnia warunki wpisu do Księgi Stadnej.
2.  Na terenie imprezy dostępny będzie lekarz weterynarii, który na życzenie 

i koszt zarejestrowanego klienta dokona inspekcji i badań kupno-sprzedaż 
oferowanych koni oraz rtg kończyn.

OBOWIĄZKI NABYWCY
1.  Nabywca każdego konia ma obowiązek:

a.  natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu 
podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez 
Polturf Barbara Mazur.

b.  podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości 
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności 
(dotyczy nabywców instytucjonalnych).

c.  wpłacić pełną kwotę zakupu, pomniejszoną o wysokość wadium 
traktowanego jako zaliczka na zakup konia, gotówką lub przelewem 
na konto podane w fakturze proforma, w terminie siedmiu dni od daty 

licytacji. Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na 
podstawie gwarancji bankowych przedstawionych przez nabywcę.

d.  na żądanie Polturf Barbara Mazur złożyć gwarancję pokrycia i pokryć 
wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką 
eksportową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty 
związane ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi 
lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc.

e.  odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji 
w terminie i w miejscu określonym przez wystawcę.

2.  Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych 
w powyższym punkcie:
a.  traci wadium bez możliwości zwrotu lub negocjacji,
b.  traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,
c.  każdy koń może zostać ponownie sprzedany. W każdym przypadku 

sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na 
licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.

3.  Prawo własności dotyczące zakupionych koni nie przejdzie na nabywcę, 
dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi 
należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności 
wobec Polturf Barbara Mazur.

4.  Ryzyko związane z zakupionymi końmi przechodzi na nabywcę z chwilą 
podpisania kontraktu sprzedaży.

5.  Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia 
w terminie określonym w warunkach, Polturf Barbara Mazur lub wystawca 
mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia 
i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać.

6.  Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie 
w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu 
wpłatą gotówkową, czekiem potwierdzonym lub potwierdzonym 
przelewem na konto Polturf Barbara Mazur.

7.  Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do 
macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na 
koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa 
koszty utrzymania w kwocie PLN 40,-/dzień

8.  Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie 
określonym w niniejszych Warunkach nabywcy regulują na podstawie 
indywidualnych umów z wystawcami.

ZALECENIA DLA NABYWCÓW
1.  Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem. 
2.  Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Polturf 

Barbara Mazur w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje 
i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas prezentacji 
koni. Wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku 
prezentacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE
1.  Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania 

aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy 
aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na 
zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub 
imprez z nią związanych. 

2.  Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku 
choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na 
miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń 
zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi 
na nabywcę z chwilą podpisania kontraktu sprzedaży.

3.  Polturf Barbara Mazur nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani 
za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą 
podczas stacjonowania na terenie aukcji. 

4.  Polturf Barbara Mazur nie odpowiada za żadne straty lub szkody 
wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub 
z innego powodu w trakcie przebywania na terenie aukcji. 

5.  Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin 
poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na 
terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia 
uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. 
Polturf Barbara Mazur nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności 
w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem 
danego konia.



Katalog przygotowany przez Polski Związek Hodowców Koni i Agencję Nieruchomości Rolnych 
we współpracy z redakcją kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

WWW.TERAZPOLSKIEKONIE.PL

Polski Związek Hodowców Koni, tel: +48 22 628 03 61, e-mail: hodowla@pzhk.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych, tel: +48 22 452 55 20, e-mail: astojanowska@anr.gov.pl

Polturf, tel: +48 22 857 76 44, e-mail: biuro@polturf.pl
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