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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU PORÓWNAWCZEGO KONI RAS: 

MAŁOPOLSKIEJ, WIELKOPOLSKIEJ  

I POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI 

W SKOKACH LUZEM 

1. Organizatorzy: 

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 

Międzynarodowe Targi Poznańskie  

2. Data i miejsce: 2 grudnia 2017 r. Poznań 

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Polski 

Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni 

PZHK. 

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

małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, urodzone 

w Polsce, zaopatrzone w paszport PZHK, które spełniają rodowodowe 

warunki wpisu do księgi głównej. 

5. Liczba miejsc ograniczona do 15 szt. 

6. Zgłoszenia są przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez Okręgowe 

Związki Hodowców Koni, a ostatecznie zatwierdzane przez Polski Związek 

Hodowców Koni. 

7. W zgłoszeniu należy zaznaczyć dzień przyjazdu na teren MTP w Poznaniu 

(1 lub 2 grudnia). 

8. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, 

z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 

9. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

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

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



6

 

10. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po 

zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do 

publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się 

odwołań. 

11. 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. 

(mnożnik x2) 

Komisja wystawia jedną notę z komentarzem, uwzględniając: 

 odbicie: 

kierunek: umiejętność pchnięcia kłębu w górę i do przodu 

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

podłoża do chwili oderwania się konia od podłoża 

 technika: 

przednie nogi: miara 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 pchnięcia skoku w górę przy 

jednoczesnym osiągnięciu kierunku naprzód 

 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 
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i finansowe dla właścicieli najlepszych 5 koni w każdej klasie 

(wg poniższej tabeli): 

Lokat
a 

Klasa koni 2-
letnich 

Klasa koni 3-
letnich 

I 1000 PLN 1000 PLN 
II 800 PLN 800 PLN 
III 700 PLN 700 PLN 
IV 500 PLN 500 PLN 
V 400 PLN        400 PLN 

12. Organizatorzy Czempionatu zapewniają bezpłatny boks z pierwszą ściółką 

w dniach 1-2 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. 

13. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 17 listopada 2017. 

Zgłoszenia prosimy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków 

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

zwiazkowe/ozhk/ 

 

Program: 

1 grudnia (piątek) 
Ok. godz. 22:00 - otwarty trening w skokach luzem (możliwość zapoznania 

koni z korytarzem) 

2 grudnia (sobota) 
Godz.11:30 - 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 POLISH COMPARISON COMPETITION 

FOR MALOPOLSKA, WIELKOPOLSKA AND POLISH HALFBRED HORSE 

IN FREE JUMPING 

 

1. Organisers: 

Polish Horse Breeders Association, also called PZHK 

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi 

Poznań International Fair, also called MTP 

2. Date and Place: December 2nd 2017, Poznań 

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

Horse Breeders Association using data derived from PZHK equine database. 

4. Only two- and three-year-old Malopolska, Wielkopolska and Polish Halfbred 

horses with PZHK passport and a pedigree meeting relevant Main Studbook 

criteria, can be entered for the Competition. 

5. The maximum number of horses in the Competition is 15. 

6. Entries are first collected and verified by Regional Horse Breeders 

Associations and then approved by Polish Horse Breeders Association. 

7. The entry form must include date of arrival to MTP in Poznań (December 1st 

or 2nd). 

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

Influenza vaccination certificate. 

9. Horses are evaluated in the following classes: 

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

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

10. 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. 
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11. Evaluation of horses. 

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) 
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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: 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 
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12. Organisers provide a free of charge box with first bedding on December 1st-

2nd. 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.  

13. The deadline for entry forms is: November 17th 2017. 

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/   

Programme: 

December 1st (Friday) 
About 1000 p.m. free jumping open training in the chute  

December 2nd (Saturday) 
1130 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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Donna Neva S sp – czempionka Kujawsko-Pomorskiej Wy-
stawy Źrebiąt z 2015 roku. Ojciec MJT NEVADOS S (Calvados Z –  
Romualdo) – 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 Donwelta S to zasłużona matka 
stadna, córka klaczy Donwega, czempionki Polowej Próby Dzielno-
ści Gliszcz 2004 r. (ocena za skoki 8,67 pkt). Ojciec matki Weltstein 
startował w ujeżdżeniu do poziomu Grand Prix zawodów ogólno-
polskich (Marzena Makowska).

Donna Neva S sp – 2015 Kuyavia-Pomerania Champion Foal. 
Sire MJT NEVADOS S (Calvados Z – Romualdo) – 7-year-old World 
Jumping Champion in 2015 (Gregory Wathelet BEL), two-time  
Polish Young Horse Champion in show jumping as a 4- and 5-year-
-old (Jacek Zagor POL). Dam Donwelta – proven stud mare, daugh- 
ter of Donwega 2004 Field Performance Test Winner in Gliszcz (8.67 
pts for jumping); and Weltstein national Grand Prix level dressage 
stallion (Marzena Makowska POL).
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 501 140 186



20

Rascenia Star wlkp  – ojciec Casskeni II to ogier ze Stada Ogie-
rów Neustadt Dosse. Dobry wynik próby dzielności ogierów za część 
skokową (8,29 pkt). Matka Rosa B pochodzi w kolejnych pokole-
niach z hodowli Stadniny Koni Posadowo. Dała tegoroczną finalistkę 
Sportowego Czempionatu Polski Młodych Koni w Olszy – kl. Rotella 
Star. Ojciec matki Rapsod startował w skokach do poziomu Grand 
Prix na zawodach ogólnopolskich (Jacek Zagor).

Rascenia Star wlkp – sire Casskeni II – Brandenburg State Stud 
at Neustadt (Dosse) stallion, 8.29 pts for jumping in stallion per-
formance test. Dam Rosa B – descendent of Posadowo State Stud  
horses; also dam to Rotella Star – finalist of Young Horses Cham-
pionship, Olsza 2017; daughter of Rapsod – national Grand Prix  
level show jumping stallion (Jacek Zagor).
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 660 467 971
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Kamelia W wlkp – ojciec Discar to ogier ze Stada Ogierów  
Neustadt Dosse. Znakomity wynik próby dzielności za część skoko-
wą (8,93 pkt). Matka Kalida W pochodzi w kolejnych pokoleniach 
z hodowli SK Mieczownica, była wielokrotnie prezentowana i na-
gradzana na wystawach hodowlanych. Ojciec matki Chap ukończył 
próbę dzielności z imponującym indeksem skokowym 152 i startuje 
w skokach na poziomie międzynarodowego Grand Prix (Pius Schwi-
zer SUI i Heiko Schmidt GER).

Kamelia W wlkp – sire Discar – Brandenburg State Stud at  
Neustadt (Dosse) stallion, outstanding result of 8.29 pts for jum-
ping in 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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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 508 179 251
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Holenderka sp – ojciec Numerus startował w skokach pod  
Dawidem Rakoczym do poziomu Grand Prix na zawodach ogól-
nopolskich. Matka Hiszpanka w swojej karierze hodowlanej dała 
między innymi wał. Hatoki (skoki 140 cm), a pochodzi z wybitnej 
pod względem przekazywania cech sportowych rodziny klaczy  
Hekla xx. Ojciec matki Contendus startował w skokach do poziomu 
konkursów 130 cm (Borys Kramer i Max Hilmar Borchert GER).

Holenderka sp – sire Numerus – national Grand Prix level show 
jumping stallion (Dawid Rakoczym). Dam Hiszpanka – also dam to 
Hatoki (gelding, 140 cm show jumper); member of prominent sport 
bloodline of thoroughbred mare Hekla; daughter of Contendus –  
130 cm show jumping stallion (Borys Kramer POL, Max Hilmar  
Borchert GER).
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N°
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Fabregas S sp – czempion Kujawsko-Pomorskiej Wystawy  
Źrebiąt z 2015 roku. Ojciec MJT NEVADOS S (Calvados Z –  
Romualdo) – 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 Fabreggia S to czempionka  
ZT Włocławek z 2010 roku (ocena za skoki 8,8 pkt). Ojciec matki  
Regiel m (AC) po karierze wyścigowej zanotował znakomite wy-
stępy w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w skokach. Największy 
jego sukces to wiceczempionat koni 6-letnich (Andrzej Głoskowski), 
a następnie kilkukrotnie zwyciężał w rundach juniorskich i mło-
dych jeźdźców na zawodach ogólnopolskich i w Halowym Pucharze  
Polski (Kamil Grzelczyk).

Fabregas S sp – 2015 Kuyavia-Pomerania Champion Foal. Sire 
MJT NEVADOS S (Calvados Z – Romualdo) – 7-year-old World 
Jumping Champion in 2015 (Gregory Wathelet BEL), two-time  
Polish Young Horse Champion in show jumping as a 4- and 5-year-
-old (Jacek Zagor POL). Dam Fabreggia S 2010 Stationary Perfor-
mance Test Winner in Wloclawek, 8.8 pts for jumping; daughter of 
Regiel m (AC), after racing career a successful participant of Polish 
Show Jumping Championships for Young Horses including 2nd place  
in 6-year-old category (Andrzej Głoskowski), winner of several  
junior and young rider national competitions and Polish Indoor Cup  
(Kamil Grzelczyk).
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 664 277 703
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Celynos wlkp – Mistrz Polski Północnej w skokach luzem –  
Kwidzyn 2017 r. Ojciec MJT NEVADOS S (Calvados Z –  
Romualdo) – 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 – pozytywnie sprawdzo-
na 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 poziomu kon-
kursów 140 cm (Daniel Zieliński). Ojciec wielu zwycięzców prób 
dzielności, wystaw hodowlanych i medalistów Mistrzostw Polski  
Młodych Koni.

Celynos wlkp – 2017 North Poland Free Jumping Champion 
in Kwidzyn. Sire MJT NEVADOS S (Calvados Z – Romualdo) –  
7-year-old World Jumping Champion in 2015 (Gregory Wathelet 
BEL), two-time Polish Young Horse Champion in show jumping as  
a 4- and 5-year-old (Jacek Zagor POL). Dam Celyna – graduale of 
Stationary Performance Test in Wloclawek; daughter of Landor – 
2004 Stallion Performance Test Winner in Bialy Bor with excellent 
final result of 149 pts, 140 cm show jumping stallion (Daniel Zieliń-
ski), sire of many performance test winners, breeding show cham-
pions and Polish Young Horse Champions.
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 604 058 601
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Efez m – dwukrotny (2016 i 2017 r.) Narodowy Czempion Polski 
Rasy Małopolskiej, Międzynarodowy Czempion Angloarabski z po-
kazu w Pompadour (FRA) 2017 r. Ojciec Davinci m został w 2009 r. 
wiceczempionem ZT Bogusławice (indeks skokowy 130),  następnie 
został sprawdzony w WKKW do poziomu 1* (Marek Modelewski). 
Matka Erisa m oprócz Efeza dała także kolejnego zwycięzcę z Naro-
dowego Czempionatu Rasy Małopolskiej og. Escobar m. Ojciec matki 
Hindus m zdał z bardzo dobrym wynikiem ZT Bogusławice (indeks 
skokowy 122). Finalista Mistrzostw Polski koni 4-letnich w skokach 
(Mariusz Kleiniuk).

Efez m – two-time (2016 and 2017) Polish National Malopol-
ska Horse Champion, 2017 International Anglo-Arabian Cham-
pion in Pompadour (FRA). Sire Davinci m – 2009 Stallion  
Performance Test Winner in Boguslawice with 130 jumping index,  
1* eventing stallion (Marek Modelewski). Dam Erisa m – also 
dam to Polish National Malopolska Horse Champion Escobar m;  
daughter of Hindus m – graduate of Stallion Performance Test 
in Boguslawice with 122 jumping index, 4-year-old Polish Show  
Jumping Championships for Young Horses finalist (Mariusz Klei-
niuk).
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KONIE 3-LETNIE

3-YEAR OLD HORSES
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Ice Rose W sp – ojciec Discar to ogier ze Stada Ogierów  
Neustadt Dosse. Znakomity wynik próby dzielności za część skoko-
wą (8,93 pkt). Matka Inez W wielokrotnie prezentowana i nagradza-
na na wystawach hodowlanych. Ojciec matki Czumen K ukończył  
ZT Biały Bór (indeks skokowy 121), a następnie w barwach Stada 
Ogierów Gniezno zaliczył bardzo bogatą karierę wystawową i spor-
tową – poziom konkursów 140 cm (Piotr Matławski i Rafał Krajew-
ski).

Ice Rose W sp – sire Discar – Brandenburg State Stud at  
Neustadt (Dosse) stallion, outstanding result of 8.29 pts for jumping 
in stallion performance test. Dam Inez W – multiple breeding show 
participant and awards winner; daughter of Czumen K graduate of  
Stallion Performance Test in Bialy Bor with 121 jumping index, mul-
tiple breeding shows and 140 cm show jumping competitions par-
ticipant (Piotr Matławski i Rafał Krajewski) representing Gniezno 
Stallion Depot.
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Koń na sprzedaż (horse for sale): 
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Federacja S sp – II wiceczempionka Kujawsko-Pomorskiego  
Konkursu w skokach luzem Jarużyn 2017. Ojciec Black Jack to ogier 
ze stacji Ludgera Beerbauma. Startował w skokach do poziomu 
międzynarodowych konkursów 140 cm (Jerry Smit ITA i Christian  
Kukuk GER). Matka Federica S to czempionka ZT Włocławek (oce-
na za skoki 7,8 pkt) i finalistka MPMK w ujeżdżeniu. Ojciec matki  
Concert ukończył ZT Biały Bór (indeks skokowy 118). Zakwalifiko-
wany do Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach.

Federacja S sp – 2017 Kuyavia-Pomerania Free Jumping  
Second Reserve Champion. Sire Black Jack – Ludger Beerbaum stal-
lion, 140 cm international show jumping stallion (Jerry Smit ITA,  
Christian Kukuk GER). Dam Federica S – Stationary Performance 
Test Winner in Wloclawek with 7.8 pts for jumping; finalist of Polish 
Dressage Championships for Young Horses; daughter of Concert – 
graduate of Stallion Performance Test in Bialy Bor with 118 jumping 
index, successful participant of Polish Show Jumping Champion-
ships for Young Horses qualifications.
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Estilio wlkp – ojciec Bankiet ukończył Zakład Treningowy w Bia-
łym Borze z oceną dobrą (indeks skokowy 119). Matka Emocja –  
córka ogiera Castilio, który ukończył z oceną bdb Zakład Trenin-
gowy Łobez, a następnie został Mistrzem Polski koni 4- i 6-letnich 
w skokach (Marek Lewicki).

Estilio wlkp – sire Bankiet graduate of Stallion Performan-
ce Test in Bialy Bor with good result and 119 jumping index. Dam  
Emocja – daughter of Castilio - graduate of Stallion Performance Test 
in Łobez, 4- and 6-year-old Polish Show Jumping Champion (Marek  
Lewicki).
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Aquarius sp – ogier z licencją hodowlaną. Najlepszy koń pol-
skiej hodowli podczas Polowej Próby Dzielności ogierów Łąck 2017.  
Ojciec brandenburski Konkret 2 uznany w Niemczech i Polsce, ukończył  
próbę dzelności z indeksem skokowy 133, a następnie startował w sko-
kach pod Krzysztofem Ludwiczakiem do poziomu konkursów 145 cm. 
Matka Aguaja to czempionka Zakładu Treningowego Nowy Ciechoci-
nek (skoki ocena 8 pkt). Matka Mistrza Polski koni 4-letnich WKKW, 
licencjonowanego ogiera Acapulco (Mateusz Kiempa). Ojciec matki  
Sapiecha  xx pozostawił wyróżniającą się użytkowo stawkę klaczy ho-
dowlanych i sportowych.

Aquarius sp – approved stallion. The best Polish-bred horse 
at 2017 Stallion Field Performance Test in Lack. Sire Konkret 2 – 
Brandenburg stallion approved in Germany and Poland, graduate 
of stallion performance test with 133 jumping index, 145 cm show 
jumper (Krzysztof Ludwiczak POL). Dam Aguaja – Stationary Per-
formance Test Winner in Nowy Ciechocinek with 8 pts for jumping; 
also dam to approved stallion Acapulco – 4-year-old Polish Eventing 
Champion (Mateusz Kiempa); daughter of thoroughbred stallion  
Sapiecha xx – sire of outstanding broodmares and sport horses.
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Sir Dinken sp – czempion Kujawsko-Pomorskiego konkursu  
w skokach luzem Jarużyn 2017. Ojciec Dinken to młody repro-
duktor własności Związku Holsztyńskiego, w próbie dzielno-
ści uzyskał indeks skokowy 134. Matka Sharisma dała również  
wiceczempiona Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Źrebiąt z 2017 r.  
og. Sir Diarado. Ojciec matki Charisma 115 to ogier licencjonowany 
w Niemczech i w Polsce, w próbie dzielności osiągnął indeks sko-
kowy 134. Startował w skokach do poziomu konkursów 150 cm 
(Krzysztof Prasek).

Sir Dinken sp – 2017 Kuyavia-Pomerania Free Jumping Cham-
pion in Jaruzyn. Sire Dinken – young stallion owned by Holsteiner 
Association, 134 jumping index. Dam Sharisma – also dam of 2017 
Kuyavia-Pomerania Reserve Champion Foal Sir Diarado; daughter 
of Charisma 115 – stallion approved in Germany and Poland, 134 
jumping index in Stallion Performance Test, 150 cm show jumper 
(Krzysztof Prasek).
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For Canto sp – ojciec Cantolar; młody obiecujący ogier ze sta-
cji Paula Schockemoehle. Aktualnie startuje w skokach na poziomie 
konkursów 130 cm (Bastian Freese GER). Matka For Fun to półsio-
stra klaczy Caloma Melloni, która startuje na poziomie międzynaro-
dowych konkursów 140 cm (Wojciech Wojcianiec, Dilara Pars TUR). 
Córka ogiera For Pleasure – zdobywcy Pucharu Świata w skokach 
(Marcus Ehning GER), a następnie jednego z najsłynniejszych repro-
duktorów w hodowli koni do skoków – aktualnie 3. miejsce w ran-
kingu WBFSH.

For Canto sp – sire Cantolar – Paul Schockemoehle’s young and 
very promising stallion, currently 130 cm show jumper (Bastian 
Freese GER). Dam For Fun – half-sister to Caloma Melloni – inter-
national 140 cm show jumping mare (Wojciech Wojcianiec POL, 
Dilara Pars TUR); daughter of For Pleasure – Show Jumping World 
Cup Winner  (Marcus Ehning GER), one of the most famous show  
jumping sires, currently 3rd in WBFSH ranking.
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Koń na sprzedaż (horse for sale): 
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Sandamme sp – ojciec Vandamme startował w skokach do  
poziomu międzynarodowego, między innymi 4. miejsce w Mistrzo-
stwach Europy Młodych Jeźdźców pod Wojciechem Dahlke. Mat-
ka Saphira – pełna siostra licencjonowanego ogiera Salto Mortale  
mekl. – dała między innymi klacz Saquyla startującą we Włoszech na 
poziomie konkursów 150 cm (Jan Kurek, Pieranna Branafarina ITA). 
Druga matka to półsiostra wał. Sinclaire, który startował w sko-
kach na poziomie międzynarodowym. Ojciec matki Stolzenberg,  
jeden z najlepszych w hodowli synów legendarnego Stakkato,  
ogier z SO Celle, wiceczempion ZT (indeks skokowy 142).

Sandamme sp – sire Vandamme – international show jumper, 
4th in European Young Riders Championships (Wojciech Dahlke 
POL). Dam Saphira – full sister to approved stallion Salto Mortale 
meckl; also dam to 150 cm show jumping mare in Italy Saquyla (Jan 
Kurek POL, Pieranna Branafarina ITA); daughter of Stolzenberg – 
one of the best proven sires among sons of legendary sire Stakkato, 
State Stud Celle stallion, Stallion Performance Test Reserve Cham-
pion with 142 jumping index.
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Lancelotto L sp – ojciec Vulkan L to Sportowy Czempion Polski  
koni 4-letnich i wicemistrz Polski koni 6-letnich w skokach (Mar-
cin Bętkowski). Matka Lanzarotte L – córka ogiera Che Guevara L 
hol., czempiona ZT Biały Bór (indeks skokowy 135). Startuje w sko-
kach do poziomu zawodów ogólnopolskich 140 cm (Leszek Gramza,  
Dawid Skiba).

Lancelotto L sp – sire Vulkan L – Polish 4-year-old Show  
Jumping Champion and 6-year-old Reserve Champion (Marcin  
Bętkowski). Dam Lanzarotte L – daughter of Che Guevara L hol. –  
Stallion Performance Test Winner in Bialy Bor with 135 jumping  
index; 140 national show jumper (Leszek Gramza, Dawid Skiba).
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KONIE REZERWOWE

RESERVE HORSES
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Espaniola sp – wiceczempionka Polowej Próby Dzielności klaczy 
Wapno 2017 – ocena za skoki 9,5. Ojciec Corrado Boy old. to trzy-
krotny finalista Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach, w wie-
ku 5 lat wicemistrz Polski (Sławomir Klóska). Ojciec aktualnej wice-
mistrzyni Polski koni 4-letnich – klaczy Naomi C II sp. Matka klaczy  
Evita-S sp została sprawdzona sportowo w skokach do poziomu 
135-140 cm. Ojciec matki – Elvis KWPN – to jeden z najlepszych 
reproduktorów w hodowli koni sportowych w Polsce, a także ojciec 
Mistrza Polski Seniorów w skokach – og. Ekwador (Aleksandra Lu-
sina).

Espaniola sp – 2nd place in 2017 Field Performance Test in  
Wapno with 9.5 pts for jumping. Sire Corrado Boy old. – three-
-time finalist of Polish National Show Jumping Championships for 
Young Horses, 5-year-old Polish National Show Jumping Reserve  
Champion (Sławomir Klóska), sire of 2017 4-year-old Polish  
National Show Jumping Reserve Champion Naomi C II sp. Dam  
Evita-S sp – 135-140 cm show jumping mare; daughter 
of Elvis KWPN – one of the best sport horse sires in Po-
land, sire of Polish Senior Championship Winner Ekwador  
(Aleksandra Lusina POL).
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Nescato sp – ojciec Cantanis Son – Mistrz Polski koni 4-letnich  
w skokach (Ewa Mazurowska). Matka Ninola to matka finalist-
ki Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu – klaczy Nick of 
Time. Ojciec matki Centurion Montfort to ogier licencjonowa-
ny w Holandii i Niemczech. Dał dwa konie, które startowały na  
poziomie międzynarodowego Grand Prix.

Nescato sp – sire Cantanis Son – 4-year-old Polish Show Jumping 
Champion (Ewa Mazurowska). Dam Ninola – also dam to Nick of 
Time a finalist of Polish Dressage Championships for Young Horses; 
daughter of Centurion Montfort – stallion approved in Netherlands 
and Germany, sire of two international Grand-Prix level horses.
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