
       
Zarząd Stada Ogierów w Bogusławicach Spółka z o.o. 

organizuje aukcję na konie hodowlane i użytkowe. 
 

Aukcja odbędzie się dnia 18.12.2010 r. o godzinie 1200  
w Krytej Ujeżdżalni SO Bogusławice. 

 
Konie można oglądać w dniu aukcji od godziny 1000. 

 
 
 

Konie przedstawione do aukcji: 
 

Rasa małopolska 
 

EŁK  (Łyk Szampana – Estrada po Etat)       3.500 PLN 
maść gniada, ur. 04.03.2004 r., wymiary 162-190-20,5 
Koń zajeżdżony do zaprzęgu i pod siodłem. 
 

PUSZCZYK  (Bolivar – Plancyna po Fedrus)      7.000 PLN 
maść siwa, ur. 10.03.1999 r., bonitacja 79 punktów, wymiary 164-194-22,0 
 

DIAFON  (First Des Termes – Dabora po Bonaparte)     7.500 PLN 
maść c.siwa, ur. 10.01.1999 r., bonitacja 81 punktów, wymiary 163-196-21,5 
Świetny koń do rekreacji i małego sportu. 
 

BIANCO  (Emetyt – Bianca po Judex)     12.000 PLN 
maść gniada, ur. 28.03.2003 r., bonitacja 80 punktów, wymiary 164-197-21,5 
Ogier spełniający warunki programu ochrony rasy małopolskiej. 
 

GRACUS (Arcus – Grafologia po Laryks)     18.000 PLN 
maść gniada, ur. 18.12.2003 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 163-189-20,5 
Materiał na konia sportowego. 
 

ARBON (Eremita – Aronia po Oregon)     25.000 PLN 
maść c.gniada, ur. 02.01.2003 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 164-192-22,0 
Ogier do programu ochrony rasy małopolskiej. 
 

Rasa polski koń szlachetny półkrwi 
 

LOVER  BOY  (Lombard – Diversa po Connor Pass)     3.500 PLN 
maść gniada, ur. 28.02.1995 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 165-184-20,5 
 

KLEJNOT  (Empiryk – Kazeina po Gordon I)    15.000 PLN 
maść gniada, ur. 28.10.2001 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 166-194-22,5 
Duże możliwości skokowe. 
 

WENCCO (Cacao Courcelle – Wenera po Arcus)    20.000 PLN 
maść gniada, ur. 30.05.2002 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 169-191-21,0 
Koń po przerwie w treningach. Znakomita technika skoku. W konkursach z oceną stylu konia 
regularnie otrzymywał oceny powyżej 8,6. Ślepy na jedno oko. 
 

BORG (Leandro – Bariera po Montevideo)     30.000 PLN 
maść siwa, ur. 12.04.2003 r., bonitacja 78 punktów, wymiary 170-192-23,0 
Świetnie zapowiadający się koń sportowy. Olbrzymia siła, znakomita technika skoku. 



Rasa śląska 
 

AGAT  (Hutor – Aura po Wibrator)      10.000 PLN 
maść siwa, ur. 08.04.2003 r., bonitacja 79 punktów, wymiary 166-203-22,5 
 

Rasa zimnokrwista 
 

CYRYL  (Kreol – Cenzura po Tombeur De Lagrange)     3.000 PLN 
maść kasztanowata, ur. 21.04.1996 r., bonitacja 81 punktów, wymiary 155-200-26,0 
 

Rasa konik polski 
 

KLUB  (Kneź – Kluza po Gong)        5.000 PLN 
Rasa konik polski, maść myszata, ur. 02.02.2003 r.,  
bonitacja 79 punktów, wymiary 135-162-19,0 
 

 
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 695-923-259 
 
Wadium należy wpłacić w kasie SO Bogusławice do godz. 1130 
Wadium w kwocie 300 PLN upoważnia do licytowania wszystkich koni. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania konia z aukcji bez podania przyczyny. 


