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REGULAMIN 

II OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KONI 

RAS SZLACHETNYCH W SKOKACH LUZEM 

 
 
1. Organizatorzy: 

• Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie  

• Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie 

• Międzynarodowe Targi Poznańskie  

2. Patronat medialny: 

• Hodowca i Jeździec 

• Świat Koni 

3. Data i miejsce: 1 grudnia 2018 r. Poznań 

4. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Polski Związek 

Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. 

5. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie ras małopolskiej, 

wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, urodzone w Polsce, zaopatrzone w 

dokument identyfikacyjny PZHK, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do 

księgi głównej. 

6. Liczba miejsc ograniczona do 18 koni. 

7. Zgłoszenia są przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez Okręgowe Związki 

Hodowców Koni, a ostatecznie zatwierdzane przez Polski Związek Hodowców Koni. 

Preferowane będą ogiery i klacze, które brały udział w rasowych czempionatach 

regionalnych i ogólnopolskich. 

8. W zgłoszeniu należy zaznaczyć dzień przyjazdu na teren MTP w Poznaniu (30 

listopada lub 1 grudnia).  

9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w dokument 

identyfikacyjny PZHK, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 

10. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

I. konie 2-letnie (klacze, ogiery i wałachy) 

II. konie 3-letnie (klacze, ogiery i wałachy) 

11. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu 

oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. 
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Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. 

12. Ocena koni. 

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

1.  TYP I POKRÓJ 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. 
Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

• typ użytkowy 

• pokrój (budowa) 

2. GALOP (ocena w ruchu luzem na hali) 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

• długość kroku 
• impuls: siła, z jaką koń odpycha się od podłoża tylnymi nogami 
• równowaga: kombinacja nachylenia kłody i podstawienie zadu, 

swoboda ruchu i sposobu pracy tylnych nóg 

• elastyczność stawów 

3. SKOKI LUZEM (oceniane w korytarzu zgodnie z zasadami na 
 załączonym schemacie) 

Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. (w 
ocenie końcowej jest mnożona x2 co daję maksymalną ocenę 20 pkt.) 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 
• odbicie: 

• kierunek- umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu 

• szybkość- czas upływający podczas ostatniego foule przed 
skokiem - czas od dotknięcia wszystkich nóg do podłoża do 

chwili oderwania się konia od podłoża 

• technika: 
• przednie nogi- kąt ustawienia łopatki w kombinacji z 

barkiem, przedramieniem i nadpęciem 

• grzbiet- stopień w jakim szyja i grzbiet podążają w skoku 

po łuku, tzw. baskil 

• zad- stopień w jakim zad otwiera się podczas drugiej fazy 
skoku 

• możliwości: umiejętność skoku w górę przy jednoczesnym 
osiągnięciu kierunku naprzód 
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• elastyczność: miara przebiegu całego skoku (łącznie z lądowaniem), 
koń powinien być elastyczny w kłodzie 

• ostrożność: naturalna umiejętność konia do niepopełniania błędów w 
skoku, koń nie chce zrzucić drąga 

Jeżeli ogólna liczba punktów uzyskana przez dwa lub więcej koni jest taka 
sama, o miejscu konia decydują kolejno: ocena za skoki luzem, ocena za galop, 
wskazanie komisji. 

Skala ocen: 
 

10 pkt. - doskonała 5 pkt. - dostateczna 

9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna 

8 pkt. - dobra 3 pkt. - prawie zła 

7 pkt. - dość dobra 2 pkt. – zła 

6 pkt. - zadowalająca 1 pkt. - bardzo zła 
 
 

III. Wybór Ogólnopolskiego Czempiona Koni Ras Szlachetnych  

Tytuły czempiona oraz wiceczempiona otrzymują konie ocenione w ramach dwóch 
klas tj. klasy koni 2-letnich oraz klasy koni 3-letnich, które zdobyły największą 

liczbę punktów przyznanych za ocenę elementów 1-3 tj. typ użytkowy i pokrój, 

galop, skoki luzem (mnożnik x 2). W przypadku równej liczby punktów o wyższym 

miejscu decydują w kolejności: ocena za skoki luzem, ocena za galop, wskazanie 

komisji. 
 
 

Polski Związek Hodowców Koni przewiduje nagrody honorowe i finansowe dla 

właścicieli najlepszych 5 koni w każdej klasie (wg poniższej tabeli): 

 

Lokata Klasa koni 2-letnich Klasa koni 3-letnich 

I 1000 1000 

II 800 800 

III 700 700 

IV 500 500 

V 400 400 

 

13. Organizatorzy Czempionatu zapewniają bezpłatny boks z pierwszą ściółką w 

dniach 30 listopada - 1 grudnia. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, 

ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne 

wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania 

Czempionatu. 
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12. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 5 listopada 2018. 

Zgłoszenia prosimy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców 

Koni. Lista OZHK/WZHK : http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ 

 
Program: 

30 listopada (piątek) 

Ok. godz. 22:00 - otwarty trening w skokach luzem (możliwość zapoznania koni z 
korytarzem) 
 
1 grudnia (sobota) 

Godz. 11:00 - komisyjna ocena koni w korytarzu 

 

Uwaga, program imprezy może ulec zmianie. 
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KOLEJNOŚĆ PRZBIEGÓW

1. WSKAZÓWKA + KOPERTA 
+ EWENTUALNIE DRĄGI (DESKI) 
W MIEJSCACH STACJONATY I OKSERA 
– max. 2 przebiegi

2. WSKAZÓWKA + KOPERTA  
+ STACJONATA (40–70 cm)  
+ STACJONATA (70–90 cm)  
– max 2 przebiegi

3. WSKAZÓWKA + KOPERTA  
+ STACJONATA (40–70 cm)  
+ STACJONATA / OKSER / DOUBLEBARRE 
(max. 140 cm wysokości i 140 cm 
szerokości) – max 5 przebiegów

Komisja Oceny uwzględniając warunki 
panujące w miejscu przeprowadzania 
próby oraz dyspozycję konia w trakcie 
próby decyduje o:
•	 ilości	przebiegów	w	ramach	określonych	

w	punktach	1–3
•	 ewentualnym	dodaniu	drągów	(desek)	

w	dystansie	
•	 gabarytach	przeszkód	w	zakresie	określonym	

w	punktach	2–3
•	 odległościach	między	przeszkodami	

w	zakresie	określonym	na	schemacie
•	 rodzaju	ostatniej	przeszkody	(stacjonata	/	

okser	/	doublebarre)	w	punkcie	3

6,0 m

2,8–3,0 m

6,5–7,2 m

6,8–7,5 m

max 1,4 m

stacjonata

koperta

wskazówka

stacjonata / okser / doublebarre

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW LUZEM
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RULES OF 

II NATIONAL WARMBLOOD HORSES CHAMPIONSHIP  

IN FREE JUMPING 

 

1. Organisers: 

• Polish Horse Breeders Association, also called PZHK 

• Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie 

• Poznań International Fair, also called MTP 

2. Media patronage: 

• Hodowca I Jeździec 

• Świat Koni 

3. Date and Place: December 1st 2018, Poznań. 

4. The catalogue of horses entered for the Competition is prepared by Polish Horse 

Breeders Association using data derived from PZHK equine database. 

5. Only two- and three-year-old Malopolska, Wielkopolska and Polish Halfbred horses, born 

in Poland, with PZHK passport and a pedigree meeting relevant Main Studbook criteria, 

can be entered for the Competition. 

6. The maximum number of horses in the Competition is 18. 

7. Entries are first collected and verified by Regional Horse Breeders Associations and then 

approved by Polish Horse Breeders Association. 

8. The entry form must include date of arrival to MTP in Poznań (November 30th or 

December 1st). 

9. Each horse in the Competition must have a PZHK passport with a valid Influenza 

vaccination certificate. 

10. Horses are evaluated in the following classes: 

I. 2-year-olds (fillies, colts and geldings) 

II. 3-year-olds (fillies, colts and geldings) 

11. The evaluation is conducted by a committee appointed by the Organisers. On conclusion 

of the evaluation the committee writes a protocol and makes results public. The results 

are final and no appeals will be accepted. 

12. Evaluation of horses. 
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I. The evaluation is performed separately for horses in each class. 

II. The following characteristics will be evaluated: 

 

1.  TYPE AND CONFORMATION 

Maximum score is 10 (accurate to 0.1). The Committee gives one 

note with a comment, evaluating: 

• utility type 

• conformation 

 

2. CANTER (evaluated in free movement on indoor arena) 

Maximum score is 10 (accurate to 0.1). The Committee gives one 

note with a comment, evaluating: 

• length of stride 

• impulsion:  power used by a horse to take off the ground with its hind limbs 

• balance: combination of trunk angle and the action of hind legs 

• elasticity in joints 

 

3. FREE JUMPING (evaluated in a chute according to the Appendix)  

Maximum score is 10 (accurate to 0.1). 

The score counts double. 

The Committee gives one note with a comment, evaluating: 

• take off: 

direction: ability to push withers upwards 

speed: time passing during the last foule before a  jump – moment 

of contact of all four legs  with the ground until the horse 

takes off the ground 

• technique: 

front legs: the position of the shoulder blade in combination with the 

shoulder, forearm and  cannon bone 

back: degree of neck and back arching in a jump (bascul) 

croup: degree of stifle opening in the second phase of jump 

• scope: ability to push the jump upwards with simultaneous forward 

movement 

• flexibility: evaluated throughout the entire jump (including the landing); 

a horse should have a flexible trunk 

• carefulness: natural ability of a horse to avoid faults while jumping: 
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a horse does not want to knock a bar off 

In case of the same total score gained by two or more horses, the criteria for 

awarding a higher place are respectively: free jumping score, canter score, 

Committee decision. 

Scoring table: 

10 pts – excellent 5 pts – enough 

9 pts – very good 4 pts – insufficient 

8 pts – good 3 pts – almost bad 

7 pts – fairly good 2 pts – bad 

6 pts – satisfactory 1 pts – very poor 

 

III. Polish Warmblood Champion title giving 

Polish Warmblood Champion and Reserve Polish Warmblood Champion titles are 

awarded in both classes, i.e. 2-year-old class and 3-year-old class, to horses that 

gained the highest total score for the characteristics 1-3, i.e. utility type and 

conformation, canter, free jumping (counts double). In case of the same total score 

the criteria for awarding a higher place are respectively: free jumping score, canter 

score, Committee decision. 

Polish Horse Breeders Association provides awards and prize money for the 

owners of top 5 horses in each class (as stated in the following table): 

Place 2-year-old class 3-year-old class 

I PLN 1000 PLN 1000 

II PLN 800 PLN 800 

III PLN 700 PLN 700 

IV PLN 500 PLN 500 

V PLN 400 PLN 400 

13. Organisers provide a free of charge box with first bedding on November 30th – 

December 1st. Organisers shall not reimburse costs of transport or insurance of horses 

nor they accept any liability for theft or accidents and material losses that may occur 

during transport of horses or during the Competition.  

14. The deadline for entry forms is: November 5th 2018. 

Please send your entry form to a relevant Regional Horse Breeders Association. The list 

of regional associations is available at http://pzhk.pl/en/pzhk/regional-departments-

ozhkwzhk/   
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Programme: 

November 30th (Friday) 

About 1000 p.m. free jumping open training in the chute  

December 1nd (Saturday) 

1100 a.m. evaluation in the chute 

Please note the programme may be subject to change. 
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FREE JUMPING COMPETITION SCHEME 

 

JUMPING RUNS ORDER 
. GROUND RAIL + X-RAIL  1 

+  POSSIBLY GROUND RAILS  
IN PLACE OF VERTICAL AND OXER   
– max. 2 runs
 ROUNDS 

2 . GROUND RAIL + X-RAIL 
 VERTICAL (40–70 cm)   + 

+  VERTICAL (70–90 cm)   
– max. 2 runs 

. GROUND RAIL + X-RAIL 
 

3 
 VERTICAL (40–70 cm)   + 

+  VERTICAL / OXER / DOUBLE BAR  
max. 140 cm height and 140 cm width)  
 

( 
– max. 5 runs  

In accordance with external conditions 
and horse condition, the Committe  
decides on: 
 
• number of jumping runs among rounds 1-3 

 
• possible usage of extra rails on ground 

 
• size of obstacles in rounds 2-3 

 
• distance between obstacles 

 
• type of the last obstacle in round 3 

       (vertical / oxer /  double bar) 

,0 m 6 

,8–3,0 m 2 

6 ,5–7,2 m 

,8–7,5 m 6 

max 1,4 m 

Vertical 

X-rail 

Ground rail 

Vertical / Oxer / Double bar 





KONIE 2-LETNIE

2-YEAR OLD HORSES
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Capella sp – premiowana podczas wiosennego czempionatu w 
podbydgoskim Jarużynie, za skoki luzem otrzymała notę 8,5. Oj-
ciec MJT Nevados S  – startujący obecnie na poziomie międzynaro-
dowych konkursów GP, Mistrz Świata Koni 7 - letnich w skokach z 
2015 roku (Gregory Wathelet BEL), a wcześniej dwukrotny Mistrz 
Polski koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). Matka Celyna – pozytyw-
nie sprawdzona w Zakładzie Treningowym we Włocławku. Ojciec 
matki Landor to czempion Zakładu Treningowego w Białym Borze z 
2004 roku – ocena wybitna 149 pkt. Startował w skokach do pozio-
mu konkursów 140 cm (Daniel Zieliński). Ojciec wielu zwycięzców 
prób dzielności, wystaw hodowlanych i medalistów Mistrzostw Pol-
ski Młodych Koni.

Capella sp – 8,5 pts in free jumping at the Spring Championship 
in Jarużyn (near Bydgoszcz). Sire MJT Nevados S – currently com-
peting on international GP level, 7-year-old World Show Jumping 
Champion of 2015 (Gregory Wathelet BEL), previously a two-time 
Polish Young Horse Champion in show jumping as a 4-year old and 
a 5-year old (Jacek Zagor). Dam Celyna – graduate of the Stationary 
Performance Test in Włoclawek. Daughter of Landor – 2004 Stal-
lion Performance Test Winner in Bialy Bor with excellent final result 
of 149 pts, 140 cm show jumping stallion (Daniel Zieliński), sire of 
many performance test winners, breeding show champions and Po-
lish Young Horse Champions.
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 661-525-827
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Ivett wlkp – córka angloarabskiego ogiera Berlin Bej, kilkukrot-
nego finalisty MPMK zarówno w WKKW jak i w skokach (Dariusz 
Sulowski, Jarosław Pawłowski). Jako 6- letni zdobył tytuł Mistrza 
Polski Młodych Koni w WKKW. Jego najbardziej znanym potomkiem 
jest uznany ogier El Bonillo medalista MPMK w WKKW i w ujeżdże-
niu, jak również klacz Nadzieja (CIC2* - Andreas Dibowski GER). Oj-
ciec matki Jim, to srebrny medalista MPMK w skokach jako 6- latek, 
który następnie startował do poziomu 145 cm (Oleg Badałow).

Ivett wlkp – Sire Berlin Bej, multiple finalist of the Polish Young 
Horse Championship in Eventing and Show Jumping (Dariusz Su-
lowski, Jarosław Pawłowski). Polish Young Horse Champion in even-
ting as a 6-year old. Among his most renown offspring: approved 
stallion El Bonillo medalist of the Polish Young Horse Championship 
in eventing and dressage and the mare Nadzieja (CIC2* - Andreas 
Dibowski GER). Dam’s sire Jim, silver medalist of the Polish Young 
Horse Championships in show jumping as a 6-year old, later compe-
ted in the 145 cm classes (Oleg Badałow).
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N°
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Hariett sp – czempionka klaczy dwuletnich tegorocznego Lu-
buskiego Święta Konia w Starym Kisielinie. Ludger to hanowerski 
ogier szeroko użyty na terenie województwa lubuskiego. Spośród 
jego potomstwa na wyróżnienie zasługują: Cohen startujący na po-
ziomie CIC2* (Frederike Kaupa GER) i złoty medalista MPMK w sko-
kach w kategorii koni 4- letnich Lord Ludger (Sławomir Szlachta). 
Ojciec matki trakeński Silver to koń, który w swej karierze sporto-
wej osiągnął poziom konkursów 140 cm (Mateusz Wojciechowski, 
Dawid Wojciechowski).

Hariett sp –winner of the 2-year old class at the 2018 Lubuski 
Horse Show in Stary Kisielin. Sire Ludger, a popular hanoverian stal-
lion in the Lubuski Voivodeship. Among his offspring: Cohen compe-
ting in CIC2* (Frederike Kaupa GER) and Lord Ludger as a 4-year old 
show jumping gold medalist of the Polish Young Horse Champion-
ships (Sławomir Szlachta). Dam’s sire trakenian Silver, competed in 
the 140 cm classes (Mateusz Wojciechowski, Dawid Wojciechowski).
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N°
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Ginewra wlkp – zwyciężczyni premiowania koni dwuletnich w 
Siedleczku i w Jarużynie, gdzie za skoki luzem otrzymała notę 8,2. 
Ojciec Connor skokowy czempion koni holsztyńskich w kategorii 
siedmiolatków, obecnie startuje na poziomie 145 cm (Thomas Kon-
le GER, Nicolas Delmotte FRA). Matka to wywodząca się ze Stadniny 
Koni Racot klacz Gaja, córka ogiera Carry Son - czempiona Zakładu 
Treningowego w Białym Borze z 2002 roku.

Ginewra wlkp – winner among two-year old horses in Siedleczek 
and Jarużyn, with 8,2 pts in free jumping. Sire Connor 7-year-old 
Holsteiner Show Jumping Champion, currently competing in the 
140 cm classes (Thomas Konle GER, Nicolas Delmotte FRA). Dam, 
Gaja, descendant of the Racot Stud, daughter of the stallion Carry 
Son, Stationary Performance Test Winner in Biały Bór in 2002.
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 609-609-701
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Why Not wlkp - czempion Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Źre-
biąt z 2016 roku. Ojciec MJT Nevados S – startujący obecnie na po-
ziomie międzynarodowych konkursów GP, Mistrz Świata Koni 7 - 
letnich w skokach z 2015 roku (Gregory Wathelet BEL), a wcześniej 
dwukrotny Mistrz Polski koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). Matka 
Whiskey, reprezentantka założonej w SK Liski rodziny wschodnio-
pruskiej rodziny klaczy Wisienka, z bardzo dobrej strony zaprezen-
towała się podczas tegorocznej polowej próby dzielności uzyskując 
8,33 pkt. za skoki luzem. Jest półsiostrą startującego obecnie na po-
ziomie 130 cm, finalisty MPMK w skokach koni 6- letnich z ubiegłe-
go roku wał. Windy Boy (Marta Gapska). Ojcem Whiskey jest wice-
czempion próby dzielności w ZT Biały Bór z 2009 roku hanowerski 
ogier Solaris.

Why Not wlkp - 2016 Kuyavia-Pomerania Champion Foal. Sire 
MJT Nevados S – currently competing on international GP level, 
7-year-old World Show Jumping Champion of 2015 (Gregory Wat-
helet BEL), previously a two-time Polish Young Horse Champion in 
show jumping as a 4-year old and a 5-year old (Jacek Zagor). Dam 
Whiskey, representing the East Prussian bloodline of the mare Wi-
sienka, founded in the Liski Stud, graduated this year from the Field 
Performance Test with a very good result of 8,33 pts for free jum-
ping. She is the half-sister of the gelding Windy Boy (Marta Gapska), 
who currently competes in the 130 cm classes, 6-year old finalist of 
the Polish Young Horse Championship in 2017. Her sire is stallion 
Solaris, the Reserve Champion of the Stationary Performance Test 
in Biały Bór in 2009.
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Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 608-080-132/ 662-650-250

N°
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Nicolas W sp - z oceną 8,0 za skoki luzem, zwycięzca grupy pod-
czas wrześniowego czempionatu w Baborówku. Ojciec holsztyński 
ogier La Calidad po ukończeniu testów w 30- dniowego w ZT Schlie-
ckau (ocena ze przydatność do skoków 9,2) i 70- dniowego w ZT 
Neustadt/ Dosse (ocena ze przydatność do skoków 8,68), kontynu-
ował karierę osiągając poziom konkursów GP (Christian Hess GER, 
Maksymilian Wechta POL, Philipp Weishaupt GER). Matka Nefertina 
jest również matką finalistki Sportowego Czempionatu Polski Mło-
dych Koni klaczy E-Cofertina (Michał Tyszko). Reprezentuje hol-
sztyńską rodzinę oznaczoną numerem 730B, z której pochodzą m. 
in. ogiery Caletto I, II, III czy Asca Z.

Nicolas W sp – a winner of the Championship in Baborówek, with 
a score of 8,0 pts in free jumping. Sire, Holsteiner stallion La Cali-
dad, graduated the 30-day Stationary Performance Test  in Schlie-
ckau (9,2 in jumping) and the 70-day Stationary Performance Test 
in Neustadt/ Dosse (8,68 pts in jumping), and continued his sport 
career reaching Grand Prix level (Christian Hess GER, Maksymilian 
Wechta POL, Philipp Weishaupt GER). Nefertina is also the dam 
of  the mare E-Cofertina (Michał Tyszko), the Polish Young Horse 
Championship winner. She represents the no 730B Holsteiner blo-
odline, from which descend the stallions: Caletto I, II, III and Asca Z.
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Diamuno Star sp – zwycięzca w grupie dwuletnich ogierów pod-
czas wiosennego Kujawsko – Pomorskiego Przeglądu Użytkowego 
w Jarużynie z notą 9,0 za skoki. Swój skokowy talent potwierdził 
w tym samym miejscu również jesienią podczas Ogólnopolskiego 
Czempionatu Rasy sp tym razem za skoki luzem otrzymując 8,8 pkt. 
Jego ojcem jest Mistrz Polski Koni 4- letnich w WKKW (Krzysztof 
Kierzek)  ogier Talent Charboniere - uznany również w Niemczech 
przez związek westfalski, obecnie startuje na poziomie 140 cm 
(Ulrike Bruns GER). Matka Dominique to córka fenomenalnego ko-
nia sportowego i reproduktora ogiera Numero Uno (Marco Kutscher 
GER). Wywodzi się z holsztyńskiej rodziny 1446, a jej matka Starline 
to siostra Bundeschampiona, konia klasy GP w skokach ogiera Cap-
tain Fire (Marco Kutscher GER) .

Diamuno Star sp – Winner of the 2-year old stallion category 
of the spring edition of the Kuyavia-Pomerania Inspection of Utili-
ty Horses in  Jarużyn, with a score of 9,0 for jumping. Confirmed 
his jumping potential in autumn also in Jarużyn during the Polish 
Halfbred Horse Championship, obtaining a score of 8,8 pts for free 
jumping. Sire, Talent Charboniere, as a 4-year old became Polish 
Champion in Eventing (Krzysztof Kierzek), approved in Germany 
by the Westphalian Association, currently competes in the 140 cm 
classes (Ulrike Bruns GER). Dam Dominique, daughter of the out-
standing sport horse and sire  Numero Uno (Marco Kutscher GER). 
Descends from the no 1446 Holsteiner Family, dam Starline, is the si-
ster of Captain Fire (Marco Kutscher GER), Bundeschampion, Grand 
Prix level show jumping stallion.
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Newcastle sp -  pochodzi z pierwszego rocznika potomstwa hol-
sztyńskiego ogiera Castle Rock, który w obecnym sezonie próbował 
już swoich sił w konkursach na poziomie 130 cm (Linda Reed SWE). 
Matka Nancy to zwyciężczyni polowej próby dzielności klaczy, pod-
czas której jej skoki zostały ocenione na 8,5 pkt. Jest matką srebr-
nej medalistki MPMK w skokach koni 4- letnich klaczy Noami C II 
(Magdalena Ćwik) i Czempionki Polski rasy sp klaczy Naomi C, która 
podczas  tej imprezy otrzymała 9,5 pkt za skoki luzem. Reprezentu-
je niezwykle zasłużona dla polskiego sportu jeździeckiego rodzinę 
klaczy Orangade xx (TB-3a). Z rodziny tej wywodzą się takie konie 
jak: Ostrożeń xx (Stanisław Helak), Odynit xx (Krzysztof Aftyka) czy 
Ordynek xx (Robert Sydow).

Newcastle sp -  descends from the first year offsprings of the 
Holsteiner stallion Castle Rock, who currently competes in the 130 
cm classes (Linda Reed SWE). Dam, Nancy, is the Field Performan-
ce Test Winner with the score 8,5 pts in jumping. She is the dam 
of the 4-year old silver medalist at the Polish Young Horse Cham-
pionships Noami C II (Magdalena Ćwik) and the Champion of the 
Polish Halfbred Horse Naomi C, who scored 9,5 pts in free jumping. 
She represents a proven in the Polish equestrian sport family of the 
mare Orangade xx (TB-3a). Ostrożeń xx (Stanisław Helak), Odynit 
xx (Krzysztof Aftyka), Ordynek xx (Robert Sydow) descend from this 
bloodline.
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Kordian wlkp – z notą 8,8 pkt. za skoki luzem zdobył tytuł wice-
czempiona ogierów dwuletnich IV Kujawsko – Pomorskiego Prze-
glądu Użytkowego. Jego ojciec, czempion holsztyńskiego uznawania 
ogierów (Körsieger)  Diarado, ma na swoim koncie brązowy medal 
Czempionatu Niemiec Młodych Koni (Bundeschampionate) w sko-
kach i starty na poziomie 150 cm (Jonas Vervoort BEL). Jest ojcem 
wielu świetnie zapowiadających się koni sportowych (Diaron – Bun-
deschampion 2017) oraz premiowanych młodych reproduktorów 
(Eldorado de Hus, Diacontinus, Dinken, De Quidam). Matka Kasan-
dra to wiceczempionka Zakładu Treningowego w Bielicach (8,5 pkt. 
za skoki), a babka Kostaryka to czempionka z ZT Nowy Ciechocinek. 
Reprezentuje bardzo zasłużoną rodzinę założoną przez wschodnio-
pruską klacz Kamarylla.

Kordian wlkp – 8,8 pts in free jumping, Reserve Champion in 
the 2-year old stallions category of the IV Kuyavia-Pomerania In-
spection of Utility Horses. Sire, Champion of the Holsteiner Stallion 
Show (Körsieger), Diarado, is the show jumping bronze medalist 
at the German Young Horse Championships (Bundeschampionate) 
and competes in the 150 cm classes (Jonas Vervoort BEL). Sire of 
many promising sport horses (Diaron – Bundeschampion 2017) 
and outstanding young sires (Eldorado de Hus, Diacontinus, Dinken, 
De Quidam). Dam, Kasandra, Reserve Champion of the Stationary 
Performance Test in Bielice (8,5 pts in jumping), and the granddam, 
Kostaryka, is the Champion of the Stationary Performance Test in 
Nowy Ciechocinek. Represents a proven family founded by the East 
Prussian mare Kamarylla.
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For You sp – z oceną 8,5 za skoki luzem premiowany podczas 
wrześniowego czempionatu w Baborówku. Ojciec holsztyński Che 
Guevara L z indeksem skokowym 135 został wiceczempionem ZT 
Biały Bór w 2008 roku. Medalista MPMK w skokach, osiągnął po-
ziom zawodów ogólnopolskich 140 cm (Leszek Gramza, Dawid Ski-
ba, Wiktor Szała). Matka Fuksja z wynikiem 8,3 za skoki luzem zali-
czyła polową próbę dzielności. Jej ojciec to holenderski Marino ogier 
startujący na poziomie GP w skokach (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy).

For You sp – scored 8,5 pts in free jumping at the September 
Championships  in Baborówek. Sire, Holsteiner Che Guevara L with 
a jumping index of 135, was a reserve Champion of the Stationary 
Performance Test in Biały Bór in 2008. Medalist of the Polish yo-
ung Horse Championships, competes on national level in the 140 cm 
classes (Leszek Gramza, Dawid Skiba, Wiktor Szała). Mare, Fuksja, 
graduated the Field Performance Test with 8,3 pts in free jumping. 
Her Sire is the Dutch stallion Marino, competing on Grand prix level 
in show jumping (Jacek Bucki, Dawid Rakoczy).
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Donna Neva S sp – czempionka Kujawsko-Pomorskiej Wystawy 
Źrebiąt z 2015 roku. Ojciec MJT Nevados S – Mistrz Świata Koni 7 
- letnich w skokach z 2015 roku (Gregory Wathelet BEL), a wcześ-
niej dwukrotny Mistrz Polski koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). 
Matka Donwelta to zasłużona matka stadna, córka klaczy Donwe-
ga - czempionki Polowej Próby Dzielności Gliszcz 2004 r., ocena za 
skoki 8,67 pkt. Ojciec matki Weltstein startował w ujeżdżeniu do po-
ziomu Grand Prix zawodów ogólnopolskich (Marzena Makowska). 
Donna Neva S wywodzi się z hanowerskiej rodziny klaczy Flueco 
(1192404), z której pochodzą takie konie klasy GP w skokach jak: 
Carboni (Patrick Majher SVK), czy Gabriel (Lars NIeberg GER, Maria 
Paz Gastaneta Mendiburu PER).

Donna Neva S sp – 2015 Kuyavia-Pomerania Champion Foal. 
Sire MJT Nevados S – currently competing on international GP level, 
7-year-old World Show Jumping Champion of 2015 (Gregory Wat-
helet BEL), previously a two-time Polish Young Horse Champion in 
show jumping as a 4-year old and a 5-year old (Jacek Zagor). Dam 
Donwelta – proven stud mare, daughter of Donwega, 2004 Field 
Performance Test Winner in Gliszcz (8.67 pts in jumping). Dam’s 
sire Weltstein, national Grand Prix level dressage stallion (Marze-
na Makowska POL). Donna Neva S descends from the hanoverian 
mare Flueco bloodline (1192404), like Grand Prix level show jum-
ping horses, such as: Carboni (Patrick Majher SVK), or Gabriel (Lars 
NIeberg GER, Maria Paz Gastaneta Mendiburu PER).
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Omena sp – córka belgijskiego ogiera Salamon, który ma za sobą 
starty w WKKW (CIC2* - Danny Loos BEL) i w skokach do poziomu 
140 cm (Lenart van Vlaenderen BEL, Jan Bobik). Matka Omonia to 
półsiostra finalisty MPMK w skokach, ogiera Onasis (140 cm – Jan 
Bobik). Wywodzi się z rodziny założonej w SK Nowielice przez „gryf-
kę pomorską” klacz Olszanka, z której pochodzą również: koń klasy 
GP w skokach Odillo (Marek Lewicki), czy Opar  medalista MPS w 
ujeżdżeniu (Elżbieta Morciniec).

Omena sp – daughter of the Belgian stallion Salamon, who com-
peted in Eventing (CIC2* - Danny Loos BEL) and show jumping in 
the 140 cm classes (Lenart van Vlaenderen BEL, Jan Bobik). Dam 
Omonia, half-sister of the stallion Onasis, show jumping finalist in 
the Polish Young Horse Championships (140 cm – Jan Bobik). De-
scendant of the mare Olszanka family founded in SK Nowielice, that 
also includes a show jumping Grand Prix level horse Odillo (Marek 
Lewicki), and Opar  medalist of the Polish Dressage Championships 
(Elżbieta Morciniec).
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Kamelia W wlkp - Ojciec Discar to ogier ze Stada Ogierów Neu-
stadt Dosse. Znakomity wynik próby dzielności za część skokową 
8,93 pkt. Matka Kalida W pochodzi w kolejnych pokoleniach z ho-
dowli SK Mieczownica, była wielokrotnie prezentowana i nagradza-
na na wystawach hodowlanych. Ojciec matki Chap I ukończył pró-
bę dzielności z imponującym indeksem skokowym 152 i stratuje w 
skokach na poziomie międzynarodowego Grand Prix (Pius Schwizer 
SUI i Heiko Schmidt GER).

Kamelia W wlkp - Sire Discar, Brandenburg State Stud at Neu-
stadt (Dosse) stallion, with an outstanding result of 8.93 pts in jum-
ping in the stallion performance test. Dam Kalida W – descendant of 
Mieczownica State Stud horses, multiple breeding show participant 
and awards winner. Daughter of Chap – magnificent 152 jumping 
index holder, international Grand Prix level show jumping stallion 
(Pius Schwizer SUI, Heiko Schmidt GER).
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Kola wlkp – córka ogiera westfalskiego Coupie – czempion ogie-
rów skokowych podczas licencji związku westfalskiego w Mün-
ster-Handorf w 2012, rok później potwierdził swoje zdolności 
wygrywając test 30 dniowy w najwyższą dotąd notą 10.0! Matka 
to Kolina - córka ogiera CALVADOS Z  klasy GP, finalista MŚMK - 5 
latków (Rolf Brill NED, Christian Ahlmann GER, Judy Ann Melchior 
BEL), m. in. ojciec konia MJT Nevados S – startujący obecnie na 
poziomie międzynarodowych konkursów GP, Mistrz Świata Koni 
7-letnich w skokach z 2015 roku (Gregory Wathelet BEL), a wcześ-
niej dwukrotny Mistrz Polski koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor).

Kola wlkp – sire Coupie was champion jumper stallion at the 
NRW main licensing in Münster-Handorf in 2012. And one year la-
ter, he confirmed the high estimation by winning in jumping at his 
30-day test with a score that has never been there before: 10.0! 
Dam Kolina - the daughter of Calvados Z - GP class, finalist of the 
World Young Horse Championship (Rolf Brill NED, Christian Ahl-
mann GER, Judy Ann Melchior BEL), also father of the horse MJT 
Nevados S -currently competing on international GP level, 7-year-
-old World Show Jumping Champion of 2015 (Gregory Wathe-
let BEL), previously a two-time Polish Young Horse Champion 
in show jumping as a 4-year old and a 5-year old (Jacek Zagor).
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Neskorial sp – z oceną 8,5 za skoki luzem premiowany podczas 
wrześniowego czempionatu w Baborówku. Syn ogiera Cantanis 
Son, Mistrza Polski koni czteroletnich w skokach z 2010 (Ewa Ma-
zurowska). Matka Nanette – pozytywnie sprawdzona w Zakładzie 
Treningowym w Doruchowie. Ojciec matki Cassino Kama ukończył 
test 100- dniowy z indeksem skokowym 120, był finalistą MPMK w 
skokach jako czterolatek, a obecnie startuje na poziomie konkursów 
135 cm (Kamila Kuśmierkowska).

Neskorial sp – 8,5 pts in free jumping during the Championship 
in Baborówek in September. Sire, Cantanis Son, 4-year-old Polish 
Show Jumping Champion (Ewa Mazurowska) in 2010. Dam Nanet-
te – graduate of the Stationary Performance Test in Doruchów. The 
dam’s sire Cassino Kama, graduate of the 100-day Performance Test 
with a 130 jumping index, Polish Young Horse Championship fina-
list in show jumping as a four-year-old, currently competing in the 
135 cm classes (Kamila Kuśmierkowska).
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Favorinos S sp – najlepszy ogier Ogólnopolskiego Czempionatu 
Rasy sp w skokach luzem 2018. Ojciec MJT Nevados S – startują-
cy obecnie na poziomie międzynarodowych konkursów GP, Mistrz 
Świata Koni 7 - letnich w skokach z 2015 roku (Gregory Wathelet 
BEL), a wcześniej dwukrotny Mistrz Polski koni 4- i 5- letnich (Ja-
cek Zagor). Matka Faworytka S czempionka źrebiąt, oraz zwycięż-
czyni próby dzielności dla klaczy w ZT Bielice w której za skoki lu-
zem otrzymała notę 9,0. Ojciec matki Johnny Boy II ogier sf klasy GP 
w skokach, specjalista od konkursów potęgi skoków i barier (Jean 
Marie Martin FRA, Penelope Leprevost FRA). Favorinos reprezentu-
je rodzinę żeńską oznaczoną przez Związek Holsztyński numerem 
2122. Z tej rodziny pochodzi koń klasy GP w skokach Cliquot 2 (Mat-
thias Raisch AUT), a w kraju młode konie zwyciężające w konkur-
sach w skokach luzem: Captain Jack S, Calvada S, czy Federacja S.

Favorinos S sp – the best stallion of the 2018 Polish Halfbred 
Horse Championships in Free Jumping. Sire MJT Nevados S – cur-
rently competing on international GP level, 7-year-old World Show 
Jumping Champion of 2015 (Gregory Wathelet BEL), previously a 
two-time Polish Young Horse Champion in show jumping as a 4-year 
old and a 5-year old (Jacek Zagor). Dam Faworytka S, Foal Champion 
and Field Performance Test Winner at ZT Bielice (9,0 pts in free jum-
ping). The dam’s sire Johnny Boy II, a Grand Prix level show jumping 
stallion, specializing in high jumps and six-bar competitions (Jean 
Marie Martin FRA, Penelope Leprevost FRA). Favorinos represents 
the numer 2122 dam line in the Holsteiner Association. Desendants 
of the same bloodline include: Cliquot 2 (Matthias Raisch AUT), a 
Grand Prix level show jumper, and winning as young horses in Po-
land in the free jumping competitions: Captain Jack S, Calvada S, and 
Federacja S.
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San Krystiano sp - z oceną 9,0 za skoki luzem, zwycięzca grupy 
podczas wrześniowego czempionatu w Baborówku. Ojciec, holen-
derski ogier Vandamme startował w skokach na poziomie między-
narodowego GP. Zajął między innymi 4 miejsce w Mistrzostwach Eu-
ropy Młodych Jeźdźców pod Wojciechem Dahlke. Matka, wywodząca 
się z hanowerskiej rodziny klaczy Forst (1193712)  klacz Saphira, to 
siostra uznanego w Niemczech ogiera Salto Mortale. Dała miedzy 
innymi klacz Saquyla, startującą we Włoszech na poziomie konkur-
sów 150 cm (Jan Kurek, Pieranna Branafarina ITA). Druga matka to 
półsiostra konia klasy GP w skokach, wał.  Sinclaire (Piet Raijmakers 
NED, Takashi Utsunomiya JPN). Ojciec matki Stolzenberg, to jeden z 
najlepszych w hodowli synów legendarnego Stakkato, ogier ze SO 
Celle, wiceczempion ZT (indeks skokowy 142).

San Krystiano sp - 9,0 pts in free jumping, Winner of the Cham-
pionship in Baborówek in September. Sire, Holsteiner stallion, Van-
damme, competed internationally in show jumping at Grand Prix 
level. Placed fourth at the European Young Riders Championships, 
ridden by Wojciech Dahlke. Dam, descends from the hanoverian blo-
odline of the mare Forst (1193712)  The mare Saphira, is the sister 
of the stallion Salto Mortale, approved in Germany. Dam to the mare 
Saquyla, competing in Italy in the 150 cm classes (Jan Kurek, Pie-
ranna Branafarina ITA). The granddam on the dam’s side is the half-
-sister of the gelding Sinclaire, a Grand Prix level horse in Show (Piet 
Raijmakers NED, Takashi Utsunomiya JPN). The dam’s Sire Stolzen-
berg, is one of the best offsprings of the legendary stallion Stakkato, 
from the Celle Stud, vice Champion of the Stationary Performance 
Test, with a jumping index of 142.
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Nashville S sp – syn ogiera LEOVILLE, wysokiej klasy konia 
sportowego startującego w skokach na poziomie międzynarodo-
wym 140cm (Thibault Trassard FRA, David Jobertie FRA, Corentin 
Lenormand FRA). Matka  to NEVADA S – córka ogiera CALVADOS Z  
klasy GP, finalista MŚMK - 5 latków (Rolf Brill NED, Christian Ahl-
mann GER, Judy Ann Melchior BEL), m. in. ojciec konia MJT Nevados 
S – startujący obecnie na poziomie międzynarodowych konkursów 
GP, Mistrz Świata Koni 7 - letnich w skokach z 2015 roku (Gregory 
Wathelet BEL), a wcześniej dwukrotny Mistrz Polski koni 4- i 5- let-
nich (Jacek Zagor).

Nashville S sp - son of stallion Leoville, a high-class sports hor-
se competing in show jumping at the international level of 140cm 
(Thibault Trassard FRA, David Jobertie FRA, Corentin Lenormand 
FRA). Dam Nevada S - the daughter of Calvados Z - GP class, finalist 
of the World Young Horse Championship (Rolf Brill NED, Christian 
Ahlmann GER, Judy Ann Melchior BEL), also father of the horse MJT 
Nevados S -currently competing on international GP level, 7-year-
-old World Show Jumping Champion of 2015 (Gregory Wathelet 
BEL), previously a two-time Polish Young Horse Champion in show 
jumping as a 4-year old and a 5-year old (Jacek Zagor).
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