AUkCja

POLSkich
koni wierzchowych
POLISH RIDING HORSE AUCTION

2–3 grudnia 2016, Cavaliada Poznań

PROGRAM
2 GRUDNIA 2016 (PIĄTEK)
9:00–22:00 – otwarte stajnie (paw. 8A)
22:00 –	prezentacja koni pod siodłem,
jazdy testowe klientów (paw. 7A, Arena B)

3 GRUDNIA 2016 (SOBOTA)
9:00–16:00 – otwarte stajnie (paw. 8A)
13:15 –	prezentacja koni pod siodłem,
jazdy testowe klientów (paw. 7A, Arena B)
17:00 – prezentacja koni „w ręku” (paw. 5, Arena A)
18:30 – licytacja (paw. 7A, Arena B)

Godziny prezentacji koni mogą ulec zmianie!
Biuro Aukcji będzie prowadzone w dniach 2–3 grudnia 2016 r. na stoisku PZHK
w Pawilonie Polskiej Hodowli (paw. 8A).

Polski Związek Hodowców Koni, tel.: +48505832560, +48606452456,
e-mail: aukcja@pzhk.pl, szymanska@pzhk.pl
Na okładce: wałach ELGRECO m (Vulcano xx – Espania m Effendi m)
fot. Mateusz Staszałek

PROGRAMME
2 DECEMBER 2016 (FRIDAY)
9:00–22:00 – open stables (pav. 8A)
22:00 –	under saddle presentation, test rides for clients (pav.
7A, Arena B)

3 DECEMBER 2016 (SATURDAY)
9:00–16:00 – open stables
13:15 – 	under saddle presentation,
test rides for clients (pav. 7A, Arena B)
17:00 –	in-hand presentation (pav.5, Arena A)
18:30 – bidding (pav. 7A, Arena B)

Time of horses presentation may change!
The Sale Office will be open on 2–3 December 2016 at Polish Horse Breeders
Association (PZHK) stand (details soon).

Polish Horse Breeders Association, phone: +48505832560, +48606452456,
e-mail: aukcja@pzhk.pl, szymanska@pzhk.pl
First cover: gelding ELGRECO m (Vulcano xx – Espania m Effendi m)
photo by: Mateusz Staszałek

1. LOS
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

WAŁACH / GELDING

06.04.2012

167-192-22

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

MAŁOPOLSKA (AA)

SK WALEWICE

MAŁGORZATA GARUS

SEBASTIAN m
FRAZES m
FRYGA m
DZIELŻAN xx
LOTERIA m
LOTKA m

N

iezwykle przyjazny koń, łatwy i wygodny
do jazdy, doskonale nadający się zarówno
dla profesjonalnego jeźdźca jak i dla dziecka.
Charakteryzuje się bardzo dobrym zdrowiem,
wydajnym ruchem we wszystkich trzech chodach oraz dużymi predyspozycjami skokowymi.
Ma za sobą udane starty w tegorocznych Mistrzostwach Polski Młodych Koni w WKKW (VIm)
i ujeżdżeniu (X m) pod Julią Kornaszewską.
OJCIEC
FRAZES (1999) – ogier uznany przez: PZHK, AA
starty: B – GP, MPMK, MPS, MPMJ, C – MPMK –
4 l – I m (Mariusz Kleniuk, Hubert Polowczyk),
m.in. ojciec koni: B – Dionizos (MPMK – 5 l –
II m, 6 l – I m – Andrzej Głoskowski), C – Łza
(MPMK – 6 l – I m, CNC2* – Marcin Michałek)

ARCUS xx
SELEKCJA m
JUDEX xx
FRAGA m
SAPHIR xx
DOSTAWA xx
GALEON oo
LANCA m

PIERWSZA MATKA
LOTERIA (2004) po DZIELŻAN xx – ogier uznany
przez PZHK,
Matka koni:
q LOZANNA (2009, Huzar)
q LUIZJANA (2010, Frazes)
q LOS (2012, Frazes)
q LOLITA (2013, Diokles)
q LOMBARD (2015, Efekt)
DRUGA MATKA
LOTKA (1996) po GALEON oo – ogier uznany
przez PZHK, m.in. ojciec koni: A – Buńczuk
(GP, MPS – III m, HPP –I m – Agata Milnerowicz),
Matka koni:
q LOTNA (2001, Lais)
q LOTNIA (2002, Divisor xx)
q LOTERIA (2004, Dzielżan xx)
q LOTTA (2005, Top Gun)
q LOTNIK (2006, Jalienny)
q LOLITA (2008, Cisoń xx)
q LILIA (2010, Zagon xx)

E

xtremely friendly horse, effortless and comfortable to ride, perfect for both professional
rider and child. Good health, high-performance
movement in all three gaits and great jumping
ability. This year mounted by Julia Kornaszewska
Los has been successfully competing in Polish
Championship for Young Horses in eventing
(4th) and dressage (10th).
SIRE
FRAZES (1999) – stallion approved by PZHK,
AA – competitions: B – GP, MPMK, MPS, MPMJ,
C – MPMK – 4 YO – 1st (Mariusz Kleniuk, Hubert
Polowczyk), sired: B – Dionizos (MPMK – 5 YO –
2nd, 6 YO – 1st – Andrzej Głoskowski), C – Łza
(MPMK – 6 YO – 1st, CNC2* – Marcin Michałek)

FIRST DAM
LOTERIA (2004) – by DZIELŻAN xx – stallion
approved by PZHK,
Dam:
q LOZANNA (2009, Huzar)
q LUIZJANA (2010, Frazes)
q LOS (2012, Frazes)
q LOLITA (2013, Diokles)
q LOMBARD (2015, Efekt)
SECOND DAM
LOTKA (1996) – by GALEON oo – stallion
approved by PZHK, sired: A –Buńczuk (GP, MPS
– 3rd, HPP – 1st – Agata Milnerowicz),
Dam:
q LOTNA (2001, Lais)
q LOTNIA (2002, Divisor xx)
q LOTERIA (2004, Dzielżan xx)
q LOTTA (2005, Top Gun)
q LOTNIK (2006, Jalienny)
q LOLITA (2008, Cisoń xx)
q LILIA (2010, Zagon xx)

2. ARAMIS
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

OGIER / STALLION

18.05.2011

166-193-21

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

POLISH HALFBRED (SP)

MAREK SKĄPSKI

JOANNA JAGODA

CORIANO Z hol.
CORVALLO hol.
GORETTA II hol.
CORRERO hol.
AMBROZJA sp
ADRIA sp

W

sezonie 2016, dosiadany przez Tomasza Miśkiewicza, zaliczył kilka bardzo
udanych startów w skokowych konkursach dla
młodych koni. Największe sukcesy to trzy bezbłędne przejazdy w konkursach Youngster Tour
podczas zawodów BALTICA SPRING TOUR, II m.
w RMK podczas CSN w Dąbrówce Małej oraz
wyniki na poziomie 8,0 – 8,1 w konkursach na
styl konia podczas kwalifikacji do Mistrzostw
Polski Młodych Koni na ZO Kobylarnia. W finale MPMK w kategorii koni 5-letnich (Drzonków,
2016) Aramis zajął ostatecznie XI m. otrzymując
oceny 8,4-8,5 pkt.
OJCIEC
CORVALLO (1998) – ogier uznany przez: OLD,
PZHK – starty: B – GP-B, MPMK – 7 l – I m
(Jörne Sprehe GER, Tomasz Klein), ZT – 30 dni –
(18/28), O – 7,64, A –7,64, B – 7,82

CORRADO I hol.
OPTION hol.
LAVALL II hol.
BUNGULA hol.
CLAUDIO hol.
FINJA XIII hol.
CALETTO’S SON hol.
ADMIRA wlkp/p.trk.

PIERWSZA MATKA
AMBROZJA (2002) po CORRERO – ogier uznany
przez PZHK, starty B – GP (Hubert Polowczyk,
Beata Strzałkowska, Paweł Strzechowski), m.in.
ojciec koni: B – Marcepan (GP-B, MPMK-B –
Krzysztof Mazur, Golden Girl (MPMK-B – Tomasz
Tynalewski, Paweł Stasiak)
Matka koni:
q ARTUS (2003, Mirandus G)
q AWANTI (2009, Pikap)
q ADMIRAŁ (2010, Castilio)
q ARAMIS (2011,Corvallo)
q ARGENTINA-S (2013, Bankiet)
DRUGA MATKA
ADRIA (1997) po CALETTO’S SON (CANNIZZARO)
– ogier uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni:
A – Macho – GP, (Klaudyna Pisarska, Heiner
Schiergen GER, Roberto Brenna ITA)
Matka koni:
q AMBROZJA (2002, Correro)
q ADRA (2003, Landos)
q AGABOS (2004, Quamiro)

I

n 2016 mounted by Tomasz Miśkiewicz he
was competing successfully in show jumping
competitions for young horses. The biggest
success – three clear rounds in Youngster
Tour during BALTICA SPRING TOUR and
record scores 8,0-8,1 for style in competition
during qualification for Polish Show Jumping
Championships for Young Horses in Kobylarnia.
In the final for 5YO (Drzonków, 2016) Aramis was
11th wirh notes 8,4-8,5 pts.
SIRE
CORVALLO (1998) – Stallion approved by OLD,
PZHK – competitions: B – GP-B, MPMK – 7YO–
1st (Jörne Sprehe GER, Tomasz Klein), ZT – 30
days – (18/28), O – 7,64, A –7,64, B – 7,82

FIRST DAM
AMBROZJA (2002) – by CORRERO – stallion
approved by PZHK, competitions: B – GP
(Hubert Polowczyk, Beata Strzałkowska, Paweł
Strzechowski)), sired: B – Marcepan (GP-B, MPMK-B – Krzysztof Mazur, Golden Girl (MPMK-B
– Tomasz Tynalewski, Paweł Stasiak)
Dam:
q ARTUS (2003, Mirandus G)
q AWANTI (2009, Pikap)
q ADMIRAŁ (2010, Castilio)
q ARAMIS (2011,Corvallo)
q ARGENTINA-S (2013, Bankiet)
DRUGA MATKA
ADRIA (1997) – by CALETTO’S SON
(CANNIZZARO) – stallion approved by PZHK,
sired: A – Macho – GP, (Klaudyna Pisarska,
Heiner Schiergen GER, Roberto Brenna ITA)
Dam:
q AMBROZJA (2002, Correro)
q ADRA (2003, Landos)
q AGABOS (2004, Quamiro)

3. Raphaella P
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

KLACZ / MARE

15.01.2008

166-188-21

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

POLISH HALFBRED (SP)

WITOLD POLOWCZYK

ŁUKASZ WYSZKOWSKI

CLAUDIO hol.
ORRERO hol.
FINJA XIII hol.
LANDOS hol.
REBELLA sp
RABIATELLA sp

P

rzyszłościowa klacz o efektownym ruchu
i dużej sile skoku. Ma na swoim koncie
starty w konkursach do 120 cm pod Ludmiłą Siergiej-Krzysztofiak i Katarzyną Tarnawską.
Swoje ponadprzeciętne predyspozycje sportowe zaprezentowała podczas wierzchowej próby
dzielności w Zakładzie Treningowym Doruchów,
uzyskując bardzo wysokie oceny za chody pod
jeźdźcem (stęp – 8,2, kłus – 8,2 i galop – 9,0)
oraz 9,2 za skoki luzem.
Doskonała klacz dla młodego jeźdźca. Miła i bezproblemowa w obsłudze oraz transporcie.
W latach 2013–2014 dała dwa źrebięta (po ogierach Con Calma hol. i Coriano’s Ass hol.)
OJCIEC
CORRERO (1996) – ogier uznany przez: PZHK –
starty: B – do 140 cm (Hubert Polowczyk, Beata
Strzałkowska, Paweł Strzechowski), m.in. ojciec
koni: B – Marcepan (GP, MPMK – Krzysztof
Mazur)

CARTHAGO Z hol.
SCHILDA hol.
CONTENDER hol.
NATO hol.
LORD hol.
UTA V hol.
RABIATES TURBUD Z sp
DIODA wlkp

PIERWSZA MATKA
REBELLA (2003) po LANDOS – ogier uznany
przez HOL i PZHK, koń klasy GP-B , ZT – 100 dni
(17/40) – IO – 101, IA – 98, IB – 102, m.in. ojciec
koni: B – Lordanos (GP-B – Gerd Sosach GER),
Leontes (GP-B – Johannes Ehning GER, Vladimir
Tuganov RUS, Holger Wulschner GER, Mark
Martens NED), C – Leonidas II (CCI4* – Mark
Todd NZL)
Matka koni:
q REXONEA (2007, Correro)
q RAPHAELLA P (2008, Correro)
q REXONEA-P (2010, Contendor)
q RIANA P (2012, Con Calma)
q ROXET P (2014, Coriano’s Ass)
DRUGA MATKA
RABIATELLA (1999) po RABIATES TURBUD Z –
ogier uznany przez PZHK
Matka koni:
q REBELLA (2003, Landos)
q REBECA (2004, Avero)
q RAKELLA IT’S ME FOREST (2016, It’s Me Du
Mesnil)

P

romissing mare with impressive movement
and great jumping strength. Competed in
show jumping competitions up to 120 cm mounted by Ludmiła Siergiej-Krzysztofiak and Katarzyna Tarnawska. Outstanding athletic abilities
presented during the Mare Field Performance
Test at ZT Doruchów receiving high notes under
saddle presentation (walk – 8,2, trot – 8,2 i and
canter – 9,0) and 9,2 – free jumping. Perfect for
young rider. With a good nature, easy to handle,
also during transport. 2013–2014 – Raphaella P
gave two foals (sire Con Calma hol. and Coriano’s
Ass hall.)
SIRE
CORRERO (1996) – stallion approved by PZHK competitions: B – up to 140 cm (Hubert Polowczyk, Beata Strzałkowska, Paweł Strzechowski),
sired: B – Marcepan (GP, MPMK – Krzysztof
Mazur)

FIRST DAM
REBELLA (2003) – by LANDOS – stallion approved by HOL and PZHK, level GP-B , ZT – 100
days (17/40) – IO - 101, IA- 98, IB - 102, sired:
B- Lordanos (GP-B - Gerd Sosach GER), Leontes
(GP-B – Johannes Ehning GER, Vladimir Tuganov RUS, Holger Wulschner GER, Mark Martens
NED), C- Leonidas II (CCI4* - Mark Todd NZL)
Dam:
q REXONEA (2007, Correro)
q RAPHAELLA P (2008, Correro)
q REXONEA-P (2010, Contendor)
q RIANA P (2012, Con Calma)
q ROXET P (2014, Coriano’s Ass)
SECOND DAM
RABIATELLA (1999) – by RABIATES TURBUD Z –
stallion approved by PZHK
Dam:
q REBELLA (2003, Landos)
q REBECA (2004, Avero)
q RAKELLA IT’S ME FOREST (2016, It’s Me Du
Mesnil)

4. APORT
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

OGIER / STALLION

04.04.2011

165-192-20,5

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

MAŁOPOLSKA (AA)

BOGUSŁAW DĄBROWSKI

BOGUSŁAW DĄBROWSKI

SEBASTIAN m
FRAZES m
FRYGA m
ARCUS xx
AWELANA m
AWIA m

O

gier uznany, Mistrz Polski Koni 5-letnich
w WKKW (Strzegom, 2016), uczestnik
MPMK w WKKW (Strzegom, 2015), Wiceczempion ogierów 2-letnich podczas Międzynarodowego Czempionatu Koni Angloarabskich (Pompadour/Francja, 2013), II Wiceczempion klasy
ogierów 2-letnich na Narodowym Pokazie Koni
Małopolskich (Białka, 2013), ukończył 100-dniowy zakład treningowy (Bielice, 2014).
Aport to świetnie zapowiadający się sportowiec
i reproduktor o fenomenalnym rodowodzie.
OJCIEC
FRAZES (1999) – ogier uznany przez: PZHK, AA
– starty: B – GP, MPMK, MPS, MPMJ, C – MPMK
– 4 l – I m (Mariusz Kleniuk, Hubert Polowczyk),
m.in. ojciec koni: B – Dionizos (MPMK – 5 l – II
m, 6 l – I m – Andrzej Głoskowski), C – Łza
(MPMK – 6 l – I m, CNC2* – Marcin Michałek)
PIERWSZA MATKA
AWELANA (2000) – starty: B – MPMK – 5
l – I m, 6 l – II m – (Andrzej Głoskowski) po
ARCUS xx – ogier uznany przez PZHK, starty
B – GP, medalista MPS, MPJ (Zbigniew Ogórek,
Grzegorz Kubiak, Andrzej Głoskowski), m.in.

ARCUS xx
SELEKCJA m
JUDEX xx
FRAGA m
CROSS xx
ARKADA xx
FEDRUS m
AWERSJA m
ojciec koni: B – Banita (GP, MPJ –Olimpia
Tomaszczyk, Łukasz Matla), Regiel (GP, MPJ
– Kamil Grzelczyk), C – Dekalog (IO, CIC3*,
MPS – I m – Andrzej Pasek), Szkrab (CIC2* –
Paweł Rutkowski), Campari (CIC2* – Karolina
Augustyn), Herb (MPMK – 5 l – III m – Marcin
Michałek)
Matka koni:
q ABIES (2008, Efekt)
q ACER (2009, Efekt)
q AWANTAŻ (2010, Frazes)
q APORT (2011, Frazes) – og. uznany przez PZHK
q ALOES (2012, Juniperus)
q AZULEN (2014, Ekoton)
DRUGA MATKA
AWIA (1985) – starty: B – GP, MPJ, MPMJ, HMP
(Tomasz Kumorek) po FEDRUS – ogier uznany
przez PZHK,
Matka koni:
q AWANTURNIK (1990, Vilnius) – ogier uznany
przez PZHK
q AWIZO (1996, Emetyt)
q AWINION (1998, Lap Bej)
q ALCZYK (1999, Bolivar) – og. uznany przez PZHK
q ALCES (2002, Bolivar)
q AVES (2003, Darzbór)

a

pproved stallion, Polish Champion in
Eventing for 5 years old horses (Strzegom, 2016), competed in MPMK in eventing
(Strzegom, 2015), International Anglo-Arabians
Championship (Pompadour / France, 2013) Reserve Champion Stallion (2 YO), National Małopolska Horse Show second Reserve Champion
Stallion – 2 YO class (Białka, 2013), he completed
a 100-day Stationary Stallion Performance Test
(Bielice, 2014). Phenomenal pedigree – great
promising athlete and sire.
SIRE
FRAZES (1999) – stallion approved by PZHK,
AA – competitions: B – GP, MPMK, MPS, MPMJ,
C – MPMK – 4 YO – 1st (Mariusz Kleniuk, Hubert
Polowczyk), sired: B – Dionizos (MPMK – 5 YO–
2nd, 6 YO – 1st – Andrzej Głoskowski), C – Łza
(MPMK – 6 YO – 1st, CNC2* – Marcin Michałek)
FIRST DAM
AWELANA (2000) – competitions: B – MPMK
– 5 YO – 1st, 6 YO – 2nd – Andrzej Głoskowski) – by ARCUS xx – stallion approved by
PZHK, competitions: B – GP, MPS, MPJ medalist
(Zbigniew Ogórek, Grzegorz Kubiak, Andrzej
Głoskowski), sired: B – Banita (GP, MPJ – Olimpia

Tomaszczyk, Łukasz Matla), Regiel (GP, MPJ
– Kamil Grzelczyk), C – Dekalog (OG, CIC3*,
MPS – I m – Andrzej Pasek), Szkrab (CIC2* –
Paweł Rutkowski), Campari (CIC2* – Karolina
Augustyn), Herb (MPMK – 5 YO – 3rd – Marcin
Michałek)
Dam:
q ABIES (2008, Efekt)
q ACER (2009, Efekt)
q AWANTAŻ (2010, Frazes)
q APORT (2011, Frazes) – s. approved by PZHK
q ALOES (2012, Juniperus)
q AZULEN (2014, Ekoton)
SECOND DAM
AWIA (1985) – competitions: B – GP, MPJ,
MPMJ, HMP (Tomasz Kumorek) – by FEDRUS
– PZHK,
Matka koni:
q AWANTURNIK (1990, Vilnius) – s. approved
by PZHK
q AWIZO (1996, Emetyt)
q AWINION (1998, Lap Bej)
q ALCZYK (1999, Bolivar) – s. approved by PZHK
q ALCES (2002, Bolivar)
q AVES (2003, Darzbór)

5. SIR LOOPING
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

OGIER / STALLION

27.03.2012

165-185-20

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

POLISH HALFBRED (SP)

ADAM PLATA

ADAM PLATA

LASINO hol.
BÖCKMANN’S LOOPING hol.
ELENAI hol.
BANITA m
SKROBIA m
SKARGA m

Z

wycięzca czempionatów w skokach luzem
w wieku 2 (Zakrzów) i 3 lat (Drzonków). Swój
talent do skoków potwierdził kwalifikując się pod
Łukaszem Kozą do tegorocznych finałów Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach (XX m).
Reprezentuje jedną z najlepszych rodzin żeńskich
(Sauge), która dała całą plejadę zasłużonych reproduktorów (m.in.: Sajan, Sebastian, Sofix) i koni
sportowych (m.in.: Sir Robin po Robin II Z , czy Saragossa po Leandro – konie klasy GP w skokach).
Sir Looping to odważny koń o wydajnym, okrągłym galopie oraz dużych możliwościach skokowych. Przyjazny charakter oraz dobry ruch wskazują również na predyspozycje do WKKW.
OJCIEC
BŐCKMANN’S LOOPING (1996) – ogier uznany
przez: OLD, PZHK – starty: B – do 130 cm (Filippo Rizzi ITA, Gilbert Böckmann GER, Fritz Fervers
GER, Valentin Marcotte GER), ZT –100 dni –
(2/23), IO –124, IA –118, IB – 127, m.in. ojciec
koni: B – G and C Leroy (GP– Pablo Barrios VEN),
R-Gitana (GP, MŚ – Fabio Brotto ITA)
PIERWSZA MATKA
SKROBIA (2002) po BANITA – ogier uznany przez
PZHK, starty B – GP, MPMK, MPJ – 2 x III m, MPJM –

LANDGRAF I hol.
ARINA hol.
LANTAAN hol.
ZETTA hol.
ARCUS xx
BANICJA m
CAMPETOT xxoo
SKAWA m
II m (Łukasz Matla, Olimpia Tomaszczyk, Antonina
Styczeń), m in. ojciec koni:C – Autorytet – CIC3*
(Dasha Ivandaeva CAN), Grubianin CIC3* (Artur
Społowicz)
Matka koni:
q SUN PAULA (2010, Pauliac de Meia Lua) – starty: B – MPMK– 4 l – IV m (Aleksandra Lusina),
C – kl. P (Małgorzata Korycka), Czempionat
w skokach luzem – 2 x I m (2012, 2013)
q SIR LOOPING (2012, Böckmann’s Looping)
q SILVER’KOH P (2016, HIPPICA KOH-J-NOOR)
DRUGA MATKA
SKARGA (1986) po CAMPETOT– ogier uznany
przez PZHK, m.in. ojciec koni: B –Bretania – GP
MP – I m (Piotr Morsztyn), C – Łoskot – CCI3*
(Robert Powała), Haftka – CNC2*, MPMK – 6 l –
III m, Kruszyna – CNC1*, MPMK – 4 l – III m,
Matka koni:
q SKRA (1991, Rahman)
q SKECZ (1993, Colorado) – og. uznany przez PZHK
q SKOS (1995, Sekstans)
q SKARBNICA (1996, Colorado)
q SKANIA ROBINIA (1997, Robin II Z)
q SKYFOS II (1999, First des Terms)
q SKIRING (2000, Graf Quidam)
q SKROBIA (2002, Banita)

T

he winner of national championships in
free jumping as a two years old (Zakrzów)
and three years old (Drzonków). He confirmed
his talent this year qualifying for jumping MPMK
mounted by Łukasz Koza (20th). Represents
one of the best dam bloodline (Sauge), which
gave multitude distinguished sires (i.e. Sajan,
Sebastian, Sofix) and horses (i.e. Sir Robin by
Robin II Z, or Zaragoza by Leandro – GP class
horses in show jumping). Brave horse with a powerful, circular gallop and big jumping ability.
The friendly nature and good movement indicate a predisposition to eventing.
SIRE
BŐCKMANN’S LOOPING (1996) – stallion
approved by OLD, PZHK – competitions: B – up
to 130 cm (Filippo Rizzi ITA, Gilbert Böckmann
GER, Fritz Fervers GER, Valentin Marcotte GER),
ZT –100 days – (2/23), IO –124, IA –118, IB –
127, sired: B – G and C Leroy (GP– Pablo Barrios
VEN), R-Gitana (GP, MŚ – Fabio Brotto ITA)
FIRST DAM
SKROBIA (2002) – by BANITA – stallion approved by PZHK, competitions: B – GP, MPMK, MPJ
– 2 x III m, MPJM – II m (Łukasz Matla, Olimpia

Tomaszczyk, Antonina Styczeń), sired: C – Autorytet – CIC3* (Dasha Ivandaeva CAN), Grubianin
CIC3* (Artur Społowicz)
Dam:
q SUN PAULA (2010, Pauliac de Meia Lua) –
competitions: B – MPMK– 4 YO – 4th (Aleksandra Lusina), C – kl. P (Małgorzata Korycka),
Free jumping championship – 2×1st (2012,
2013)
q SIR LOOPING (2011, Looping)
q SILVER’KOH P (2016, HIPPICA KOH-J-NOOR)
SECOND DAM
SKARGA (1986) – by CAMPETOT– stallion
approved by PZHK, sired: B –Bretania – GP
MP – 1st (Piotr Morsztyn), C – Łoskot – CCI3*
(Robert Powała), Haftka – CNC2*, MPMK – 6 YO
– 3rd,Kruszyna – CNC1*, MPMK – 4 lYO – 3rd
Dam:
q SKRA (1991, Rahman)
q SKECZ (1993, Colorado) – s. approved by PZHK
q SKOS (1995, Sekstans)
q SKARBNICA (1996, Colorado)
q SKANIA ROBINIA (1997, Robin II Z)
q SKYFOS II (1999, First des Terms)
q SKIRING (2000, Graf Quidam)
q SKROBIA (2002, Banita)

6. IRYDION
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

WAŁACH / GELDING

07.01.2012

166-186-21

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

WIELKOPOLSKA (WLKP)

SK RACOT

SK RACOT

FAVORITAS xx
BOLSHOI KWPN
JELALEEN KWPN
QUAMIRO hol.
IRYDA wlkp
IZANA wlkp

K

oń o świetnym charakterze, efektownym
ruchu w kłusie i galopie, energiczny i bardzo dokładny w skoku. Ma za sobą pierwsze
starty w konkursach klasy L (Łukasz Smoczyk).
OJCIEC
BOLSHOI (2006) – ogier uznany przez: PZHK
– starty: B – do 140 cm (Wojciech Dahlke), ZT –
100 dni – (1/30), IO – 130, IA –119, IB – 131
PIERWSZA MATKA
IRYDA (2004) po QUAMIRO – ogier uznany
przez BAY, PZHK, starty: B – GP, PŚ, MŚ (Krzysztof
Ludwiczak), ZT – 100 dni (2/21) – IO – 134,
IA – 141, IB – 118, m.in. ojciec koni: B – Quentin
(MPMK – 4 l – II m, Aleksandra Lusina), C –
Promesa – CIC3* – Jacek Gałczyński)
Matka koni:
q IRYS (2010, Czarownik xx)
q IRYDION (2012, Bolshoi)

REITAR xx
FLANEL xx
VOLTAIRE han.
NELAHELEEN
QUIDAM DE REVEL s.f.
ELEEN hol.
ALKIERZ wlkp
IZAURA wlkp

DRUGA MATKA
IZANA (1994) po ALKIERZ– ogier uznany przez
PZHK, starty: C – IO, MP – III m, MEJ (Krzysztof
Rogowski, Jan Duda)
Matka koni:
q IZALCO (1999, Contas) – CIC3* (Łukasz
Kaźmierczak)
q IZABAL (2000, Reval)
q IBIZA (2002, Correro)
q ILIADA (2003, Landos)
q IRMINDO (2005, Cottonclub)
q IRON (2006, Chef Supreme xx)
q IZOLDA (2008, Clear to Jump St. Gyvan Z)
q IMPERIAL (2009, Quamiro)

A

horse with a good nature, a spectacular
movement at the trot and canter,
energetic and perfect jumping technique. First
competitions in class L (Łukasz Smoczyk).
SIRE
BOLSHOI (2006) – stallion approved by PZHK –
competitions: B – 140 cm (Wojciech Dahlke), ZT
– 100 days – (1/30), IO – 130, IA –119, IB – 131
FIRST DAM
IRYDA (2004) – by QUAMIRO – stallion approved by BAY, PZHK, competitions: B – GP, PŚ, MŚ
(Krzysztof Ludwiczak), ZT – 100 days (2/21) –
IO – 134, IA – 141, IB – 118, sired: B – Quentin
(MPMK – 4 YO – 2nd, Aleksandra Lusina), C –
Promesa – CIC3* – Jacek Gałczyński)
Dam:
q IRYS (2010, Czarownik xx)
q IRYDION (2012, Bolshoi)

SECOND DAM
IZANA (1994) – by ALKIERZ – stallion approved
by PZHK, competitions: C – IO, MP – 3rd, MEJ
(Krzysztof Rogowski, Jan Duda)
Dam:
q IZALCO (1999, Contas) – CIC3* (Łukasz
Kaźmierczak)
q IZABAL (2000, Reval)
q IBIZA (2002, Correro)
q ILIADA (2003, Landos)
q IRMINDO (2005, Cottonclub)
q IRON (2006, Chef Supreme xx)
q IZOLDA (2008, Clear to Jump St. Gyvan Z)
q IMPERIAL (2009, Quamiro)

7. MARCEPAN
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

OGIER / STALLION

03.03.2012

172-190-21,5

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

MAŁOPOLSKA (AA)

ALEKSANDER ŁÓJ

ALEKSANDER ŁÓJ

JALIENNY AA
HUZAR m
HUANITA m
BARYT m
MOCCA m
MORFINA m

R

osły ogier o mocnej budowie i prawidłowym eksterierze, charakteryzujący się bardzo dużą siłą skoku i pewnością w pokonywaniu przeszkód terenowych. Bardzo dobry ruch
pozwala na uzyskanie wysokich not w próbie
ujeżdżenia. Od jesieni 2015 trenowany jest przez
Pawła Warszawskiego, rozpoczął starty w WKKW
i podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni zdobył tytuł Wicemistrza Koni 4-letnich. Marcepan
to przyszłościowy koń, o dużym potencjale
zarówno do WKKW jak i do skoków. Wspaniały
ogier zarówno dla profesjonalisty z przeznaczeniem do dużego sportu, jak i dla mniej doświadczonego jeźdźca.
OJCIEC
HUZAR (2004) – ogier uznany przez: PZHK –
starty: B – MPMK-B – 4 l – III m, C – CIC2*, MP –
III m, MPMK-C – 4 l – II m (Paweł Warszawski), ZT
– 100 dni – (8/20), IO – 108, IA – 115, IB – 109
PIERWSZA MATKA
MOCCA (2006) – ZT (7,5-6,5-7-7), Młodzieżowy
Czempionat Koni Małopolskich – 2 l – II m, 3 l – II
m po BARYT – ogier uznany przez PZHK, starty:
B – MPMK, C – CNC2*, MPMK-C – 6 l – I m (Maria

ENNY xxoo
CALINE D AA
TOLEDO xx
HERODIANA m
DECORATION AA
BAWEŁNA m
EMIR m
MANTRA m

Orzechowska, Amadeusz Fryga, Paweł Spisak,
Artur Społowicz), ZT – 100 dni – (2/29), IO – 125,
IA – 122, IB – 133,
Matka koni:
q MACHIATO (2010, Emaks)
q MARIPOSA (2011, Huzar) – Młodzieżowy
Czempionat Koni Małopolskich – roczna – III m
q MARCEPAN (2012, Huzar) – Młodzieżowy
Czempionat Koni Małopolskich – roczny – II m
DRUGA MATKA
MORFINA (2001) po EMIR – ogier uznany przez
PZHK, starty: C – MPMK, ZT – 11 m-cy, m.in.
ojciec koni: C – Aspan (CNC*, MP – Dariusz
Sulowski, Katarzyna Stąpor), Barnaba (CIC*,
MPMK-C – Amadeusz Fryga)
Matka koni:
q MISTYKA (2005, Jung)
q MOCCA (2006, Baryt)
q MORFEUSZ (2007, Jurand)
q MILTON (2009, Jurand)
q MARGERITA (2010, Emaks)
q MEGAMI (2011, Sword xx)
q MORIA (2012, Huzar)
q MERIADOK (2013, Decybel I)
q MANGALIA (2014, Minaret)

T

all, strongly-built stallion with correct conformation, characterized by a very large
force of jump and certainly in overcoming obstacles. Very good movement allows to obtain
high marks in the dressage test. From autumn
2015 trained by Paweł Warszawski, began to
compete in Eventing. Polish Championship for
Young Horses Vice-Champion (4 YO). Marcepan is a very forward-looking horse with great
potential for both eventing and show jumping.
Great stallion for professional competitor as well
as for the less experienced rider.
SIRE
HUZAR (2004) – stallion approved by PZHK
– competitions: B – MPMK-B – 4 YO – 3rd, C –
CIC2*, MP – 3rd, MPMK-C – 4 YO – 2nd (Paweł
Warszawski), ZT – 100 days – (8/20), IO – 108,
IA – 115, IB – 109
FIRST DAM
MOCCA (2006) – ZT (7,5-6,5-7-7), National
Junior Malopolska Horse Show – 2 YO – 2nd,
3 YO – 2nd, by BARYT – stallion approved by
PZHK, competitions: B – MPMK, C – CNC2*,
MPMK-C – 6 YO – 1st (Maria Orzechowska,

Amadeusz Fryga, Paweł Spisak, Artur Społowicz), ZT – 100 days – (2/29), IO – 125, IA – 122,
IB – 133,
Dam:
q MACHIATO (2010, Emaks)
q MARIPOSA (2011, Huzar) – National Youth
Malopolska Horse Show – I YO – 3rd
q MARCEPAN (2012, Huzar) – National Youth
Malopolska Horse Show – I YO – 2nd
SECOND DAM
MORFINA (2001) – by EMIR – stallion approved
by PZHK, starty: C – MPMK, ZT – 11 MTH, sired:
C – Aspan (CNC*, MP – Dariusz Sulowski,
Katarzyna Stąpor), Barnaba (CIC*, MPMK-C –
Amadeusz Fryga)
Dam:
q MISTYKA (2005, Jung)
q MOCCA (2006, Baryt)
q MORFEUSZ (2007, Jurand)
q MILTON (2009, Jurand)
q MARGERITA (2010, Emaks)
q MEGAMI (2011, Sword xx)
q MORIA (2012, Huzar)
q MERIADOK (2013, Decybel I)
q MANGALIA (2014, Minaret)

8. HAJDA
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

KLACZ / MARE

13.01.2010

169-190-21

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

POLISH HALFBRED (SP)

SŁAWOMIR ORBACZEWSKI

SŁAWOMIR ORBACZEWSKI

CANTUS hol.
CANTANIS hol.
ALINE hol.
CZUWAJ sp
HARDA DUSZA sp
HARDA m

F

CALETTO I hol.
MONOLINE hol.
LATINO hol.
NADINCHEN hol.
WINDWURF han.
CZUBATA sp
SEBASTIAN m
HAIDA m

inalistka MPMK w skokach w wieku 4 i 5 lat
(Felix Kruppa). W sezonie 2016, jako 6 – latka,
dosiadana przez Tomasza Miśkiewicza, nie popełniła żadnego błędu podczas całych MPMK i zajęła
ostatecznie IV miejsce. Hajda i Tomasz Miśkiewicz
reprezentowali również polską hodowlę podczas
Mistrzostw Świata Młodych Koni w skokach przez
przeszkody w belgijskim Lanaken, odnotowując
bezbłędne przejazdy w jednym z półfinałów i tzw.
małym finale. Z tej samej rodziny żeńskiej (Zośka)
pochodzą również: Huzar po Jalienny (CIC3*), czy
Hatteria po Top Gun (CIC3*)

przez PZHK, starty A – GP, MEJ, MPJ (Małgorzata
Warchoł), m.in. ojciec koni: A – Randon (GP, IO, MŚ,
ME, PŚ – Michał Rapcewicz, Leonardo Tiozzo ITA),
C – Gondolier (CIC3*, MŚMK, MPMK – 4 l – III m, 6
l – II m – Paweł Warszawski, Jerzy Krukowski)
Matka koni:
q HIRIAN (2007, Pilet)
q HARMATA (2008, Nabucho du Serein)
q HAJDA (2010, Cantanis)
q HURAGAN (2011, Castiglione L)

OJCIEC

HARDA (1999) po SEBASTIAN– ogier uznany
przez PZHK, starty B – MPMK (Grzegorz Kubiak)
m.in. ojciec koni: B – Frazes – GP, MPMK (Mariusz
Kleniuk, Hubert Polowczyk), Browar – GP, MPMK
– 6 l – II m (Mariusz Kleniuk), Haracz – MPMK –
6 l – II m (Mariusz Kleniuk), C – Jaskinia – CIC3*,
MPMK – 6 l – II m (Paweł Warszawski), Frazes –
MPMK – 4 l – I m (Paweł Warszawski)
Matka koni:
q HARDA DUSZA (2003, Cantanis)
q HARNAŚ (2005, Top Gun)
q HARHARA (2006, Haracz)
q HARDY (2008, Nabucho du Serein)
q HAKER (2009, Frazes)

CANTANIS (1995) – ogier uznany przez: PZHK •
starty: B – do 130 cm • m.in. ojciec koni: Carvis (B
– GP – Hage C. Tidemandsen NOR), Ares (B – GP,
MP – II m, MPMK – 7 l – III m – Grzegorz Psiuk),
Cantanis Son (B – MPMK – 4 l – I m – Ewa Mazurowska), Helanis (B – MPMK – 4 l – I m – Marlena
Kraśnik), Hetman (B – MPMK, MPJ – Katarzyna
Jackiewicz, Monika Jackiewicz), Santisa (B – GP,
MPMK – 6 l – II m, 7 l – I m – Jan Bobik)
PIERWSZA MATKA
HARDA DUSZA (2003) po CZUWAJ – ogier uznany

DRUGA MATKA

P

olish Show Jumping Championships for
Young Horses finalist as 4 YO, 5 YO (Felix
Kruppa). In 2016 as a 6 YO, mounted by Tomasz Miśkiewicz, all rounds clear, she was
4th. Hajda and Tomasz Miśkiewicz also represented polish breeding at the World Show
Jumping Championships for Young Horses in
Lanaken (Belgium), clear rounds in one of semi-finals and in the so-called small final. From
the same dam bloodline (Zośka) comes also:
Huzar by Jalienny (CIC3*) and Hatteria by Top
Gun (CIC3*).
SIRE
CANTANIS (1995) – stallion approved by PZHK
– competitions: B – up to 130 cm, sired: Carvis
(B – GP – Hage C. Tidemandsen NOR), Ares (B – GP,
MP – 2nd MPMK – 7 YO – 3rd – Grzegorz Psiuk),
Cantanis Son (B – MPMK – 4 YO – 1st – Ewa Mazurowska), Helanis (B – MPMK – 4 YO – 1st – Marlena
Kraśnik), Hetman (B – MPMK, MPJ – Katarzyna
Jackiewicz, Monika Jackiewicz), Santisa (B – GP,
MPMK – 6 1st – 2nd 7 YO – 1st – Jan Bobik)
FIRST DAM
HARDA DUSZA (2003) – by CZUWAJ – stallion

approved by PZHK, competitions: A – GP, MEJ, MPJ
(Małgorzata Warchoł), sired: A – Randon (GP, OG,
WCh, ECh, WCup – Michał Rapcewicz, Leonardo
Tiozzo ITA), C – Gondolier (CIC3*, MŚMK, MPMK –
4 YO – 3rd, 6 YO – 2nd – Paweł Warszawski, Jerzy
Krukowski)
Dam:
q HIRIAN (2007, Pilet)
q HARMATA (2008, Nabucho du Serein)
q HAJDA (2010, Cantanis)
q HURAGAN (2011, Castiglione L)
SECOND DAM
HARDA (1999) – by SEBASTIAN – stallion approved by PZHK, competitions: B – MPMK (Grzegorz
Kubiak) sired: B – Frazes – GP, MPMK (Mariusz
Kleniuk, Hubert Polowczyk), Browar – GP, MPMK
– 6 YO – 2nd (Mariusz Kleniuk), Haracz – MPMK
– 6 YO – 2nd (Mariusz Kleniuk), C – Jaskinia –
CIC3*, MPMK – 6 YO – 2nd (Paweł Warszawski),
Frazes – MPMK – 4 YO – 1st (Paweł Warszawski)
Dam:
q HARDA DUSZA (2003, Cantanis)
q HARNAŚ (2005, Top Gun)
q HARHARA (2006, Haracz)
q HARDY (2008, Nabucho du Serein)
q HAKER (2009, Frazes)

9. NIMBUS
Płeć / Sex

Data ur. / Date of birth

Wymiary / Dimensions

WAŁACH / GELDING

04.04.2012

163-185-19,5

Rasa / Breed

Hodowca / Breeder

Właściciel / Owner

POLISH HALFBRED (SP)

SK RZECZNA (Starogard Gd.)

MAŁGORZATA GARUS

ZEOLIET KWPN
MARINO KWPN
EUGATA KWPN
SAPHIR xx
NASADA xx
NANSZA xx

O

dważny i chętnie skaczący koń, o poprawnym ruchu zarówno w stępie, kłusie jak
i galopie. Świetnie reaguje na pomoce, dzięki
czemu jest bardzo łatwy w prowadzeniu zarówno na parkurze, krosie jak i czworoboku. Ma za
sobą udany start w tegorocznych Mistrzostwach
Polski Młodych Koni w WKKW pod Katarzyną
Stąpor (XV m).
OJCIEC
MARINO (1994) – ogier uznany przez: PZHK
– starty: B – GP (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy),
m.in. ojciec koni: B – Charlie (GP, MPMK –Grzegorz Kubiak, Grzegorz Psiuk, Jacek Pacyński),
PIERWSZA MATKA
NASADA xx (2001) po SAPHIR, m.in. ojciec
koni: C – Optron (CCI2*, MPJ – I m – Agnieszka
Wasilewska), Haga (CCI2* – Paweł Śniegucki), O
Rety Boy (CCI2* – Przemysław Sarnowski),

RAMIRO Z hol.
SARGAB KWPN
JASPER KWPN
VUGATA KWPN
SURUMU xx
SMERALDA xx
DEMON CLUB xx
NARITA xx

Matka koni:
q NABÓR (2005, Barasz)
q NAHAJ (2008, Le Voltaire)
q NAPALM (2009, Rabiatos Z)
q NIMBUS (2012, Marino)
DRUGA MATKA
NANSZA xx (1986) po DEMON CLUB – ogier
uznany przez PZHK, m.in. ojciec koni: C – Efez
(CIC3* – Julia Kornaszewska)
Matka koni:
q NEWIA xx (1993, Jaguar xx)
q NAUMA xx (1997, Vilnius xx)
q NASADA xx (2001, Saphir xx)
q NOBEL (2004, Barasz)
q NAGRODA (2005, Golden Boy)
q NAOMI (2006, Golden Boy)

B

rave and willingly jumping horse, with
correct movement in walk, trot and canter.
Nimbus response great to aids, effortless to ride
on the course, cross and dressage arena. He has
competed successfully in 2016 Polish Championships for Young Horses in eventing mounted by Katarzyna Stąpor (25th).
SIRE
MARINO (1994) – stallion approved by PZHK
– competitions: B – GP (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy), sired: B – Charlie (GP, MPMK –Grzegorz
Kubiak, Grzegorz Psiuk, Jacek Pacyński)
FIRST DAM
NASADA xx (2001) – by SAPHIR, sired:
C – Optron (CCI2*, JPCh – 1st – Agnieszka
Wasilewska), Haga (CCI2* – Paweł Śniegucki),
O Rety Boy (CCI2* – Przemysław Sarnowski),

Dam:
q NABÓR (2005, Barasz)
q NAHAJ (2008, Le Voltaire)
q NAPALM (2009, Rabiatos Z)
q NIMBUS (2012, Marino)
SECOND DAM
NANSZA xx (1986) – by DEMON CLUB – stallion
approved by PZHK, sired: C – Efez (CIC3* – Julia
Kornaszewska)
Dam:
q NEWIA xx (1993, Jaguar xx)
q NAUMA xx (1997, Vilnius xx)
q NASADA xx (2001, Saphir xx)
q NOBEL (2004, Barasz)
q NAGRODA (2005, Golden Boy)
q NAOMI (2006, Golden Boy)

Warunki AUKCJI
UDZIAŁ W LICYTACJI
1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
2. Do wzięcia udziału w licytacji nie jest wymagana rejestracja ani wpłata wadium.

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI
1. Licytacja będzie prowadzona w walucie PLN. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 500 PLN (pięćset
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.

Conditions of the Sale
PARTICIPATION IN THE BIDDING
1. Both individual persons and corporate buyers may participate on equal terms in the bidding without any
restrictions.
2. No registration as well as no paid deposit is required to participate in the auction.

BIDDING AND THE SALE OF THE HORSES
1. The bidding will be conducted in PLN. The minimum bidding increment is to be PLN 500.– (say five hundred
POLISH ZLOTY).
2. Each horse has a reserve price. The reserve price will not be made public before, during or after the auction.
Each horse sells after achieving its reserve price, unless otherwise stated.

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

3. The bid purchase price is the price net, which will be increased by VAT at the applicable rate (8 %).

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

4. The Organiser reserves the right to refrain from accepting any bid or to make the particular bidding null
and void without giving any reason therefore.

5. 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.

5. If any dispute arises between two or more bidders the horse in dispute will be immediately put up for advance bidding
starting from the highest level reached before the dispute arouse or the dispute will be settled by the Organiser.

6. PZHK zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania
przyczyny.

6. PZHK reserves the right to withdraw any lot or lots from the auction before or during the bidding without giving
any reason therefore.

OPISY I ZDROWIE

DESCRIPTION AND HEALTH

1. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i jest wpisany
lub spełnia warunki wpisu do Księgi Stadnej.

1. Each horse offered for sale has a confirmed pedigree and is entered to the Studbook or meets criteria for
acceptance in the Studbook.

2. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma wykonany komplet badań klinicznych i zdjęć RTG.

2. Each horse offered for sale has a set of clinical examination results and X-rays.

3. Na terenie imprezy dostępny będzie lekarz weterynarii, który na życzenie klienta udostępni
w/w wyniki badań i zdjęcia RTG. Na życzenie i koszt klienta, będzie mógł też dokonać dodatkowej inspekcji
oferowanych koni, wykonać badania kupno-sprzedaż oraz zdjęcia RTG kończyn.

3. On demand of the client, the veterinarian available at the ground of the event will share the test results and
x-rays. On demand and cost of the client, he will also make an additional pre-sale examination and x-rays of
limbs of the horses offered.

OBOWIĄZKI NABYWCY
1. Nabywca każdego konia ma obowiązek:
a. natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupnasprzedaży przedstawiony przez PZHK.
b. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające
prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych).
c. wpłacić pełną kwotę zakupu (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.

BUYER’S DUTIES
1. The Buyer of each horse is obliged:
a. to sign the contract presented by PZHK right after winning the bidding or obtaining the right to purchase;
b. to state exact personal data and present an identification document or documents confirming the legal status
of his/her business (corporate buyers only);
c. to pay the total contract value, in cash or by unconditional money order to the account given in the provisional
invoice, within seven days counting from the date of the Sale. Extension of the payment deadline could be done
exclusively on the basis of a bank guarantee presented by the Buyer.

d. na żądanie PZHK 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.

d. to present, on PZHK request, the guarantee of covering all the expenses connected with the maintenance
of the horses after the auction including stabling costs as well as the export shipment including costs
of veterinary tests, forwarding expenses, custom clearance, costs of shipping the blood or serum samples
to the laboratories performing the test etc.

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

e. to pick up each horse, purchased during the auction, at his own expense on the date and at the place named
by the owner of the horse.

2. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie:

2. If the Buyer would fail to fulfil any of the conditions specified above:

a. traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,

a. he loses the right to the horse as though he would resign from the purchase;

b. 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.

b. each horse may be sold once again. In any case the sale might be effected right away or later on during
a public auction or direct sale.

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
PZHK.

3. The title of possession concerning the horse being purchased would not be transferred to the Buyer unless he
should pay the total amount of money being due including all the remaining expenses connected with the
present conditions or other dues towards PZHK.

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

4. Risk connected with the horses being purchased is transferred to the Buyer at the moment of the contract
signing.

5. Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, PZHK
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 PZHK.

5. If the Buyer would refuse to pay the money due for any horse within the time being stated in these conditions
either PZHK or the owner of the horse has the right to demand the payment from the Buyer as well as to find
and use all legal terms to obtain that.
6. Picking up the horse being purchased from the place of the auction would be possible only in case of immediate
payment of the total contract value in cash, certified cheque or by confirmed money order to PZHK.

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 40 PLN /dzień.

7. Immediately after the auction is finished all the horses being sold should be shipped back to the stables of the owner of
the horse in order to be maintained there at the Buyer’s risk and the expense of the owner up to 30 days after the Sale.
Further stabling is possible at the Buyer’s expense of PLN 40,– per day.

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

8. Other solutions concerning transportation or maintenance of the horses after the time stated in these conditions
may be settled directly between the Buyers and the owners of the horses on the basis of separate agreements

ZALECENIA DLA NABYWCÓW

NOTICES FOR THE PURCHASERS

1. Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem.

1. It is highly recommended for each Buyer to carefully inspect the horses before the purchase.

2. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez PZHK 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.

2. All the horses are being sold on the conditions stated by PZHK in these rules. All statements and corrections
concerning the data in the catalogue announced during the presentation of the horses are in force and due to
that all the Buyers are obliged to be present at the beginning of the presentation of a particular horse in order to
learn all announcements concerning this horse

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE

RESPONSIBILITY FOR THE HORSES

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.

1. All persons present at the ground of the event throughout the entire time are doing so at their own
responsibility. The Organisers of the auction will not be held responsible for any loss or damage, which could
happen to any persons during the whole event.

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.

2. The owner of the horse is responsible for the damage of the horse as a result of any disease, accident or any
other cause, from the moment of entering the ground of the auction and during the whole stay unless the
particular horse would be sold which should result in transferring the risk concerning the horse to the Buyer at
the moment of the contract signing.

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

3. PZHK is not responsible for any horse, neither for any damages nor for any bruises, which could occur during
stabling the horses at the ground.

4. PZHK 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.

4. PZHK is not responsible for any damage done by any horse as a result of any disease, accident or any other cause
during the whole stay at the ground.

5. PZHK 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. PZHK nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

5. PZHK reserves the right to inspect a particular horse or all the horses entering and/or stabled
at the ground of the event and to forbid the entrance or to isolate any horse considered to be not suitable
for sale due to any reason. PZHK is not responsible for the result of inspection, a withdrawal or an isolation
of the horse.
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