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REGULAMIN 

III 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 
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 

2. Data i miejsce: 30 listopada 2019 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 i były 
prezentowane na regionalnych lub krajowych czempionatach w skokach luzem. 

5. Liczba miejsc ograniczona do 17 szt. 

6. Zgłoszenia są przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez Okręgowe Związki 
Hodowców Koni, a ostatecznie zatwierdzane przez Polski Związek Hodowców Koni. 
Preferowane będą konie z rodowodami skokowymi. 

7. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport PZHK, z 
adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. 

8. Konie będą oceniane w następujących klasach: 
 

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

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

9. 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. 

10. Ocena koni. 



8

- 2 -  

I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. 

II. Ocenie podlegają następujące elementy: 

1. GALOP (ocena w ruchu luzem na tzw. „ósemce”, na hali) 

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

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

Ocena Komisji - maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 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 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. - wybitna 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 
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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 1-2 tj. galop oraz 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 3 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 

 

11. Organizatorzy Czempionatu w ramach wpisowego zapewniają boks z pierwszą 
ściółką w dniach 29-30 listopada. 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. 

12. Wpisowe w wysokości 250 zł/konia należy wpłacić na konto PZHK: 
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410, po potwierdzeniu przez PZHK kwalifikacji 
konia do udziału w Czempionacie, nie później niż do 11 listopada. Brak wpłaty w 
tym terminie spowoduje skreślenie z listy koni zakwalifikowanych do Czempionatu. 

12. Ostateczny termin zgłoszeń koni: 28 października 2019 r. 
Zgłoszenia należy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców 
Koni. Lista OZHK/WZHK : http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ 

 
Program: 

29 listopada (piątek) 

Ok. godz. 21:30 – odprawa z komisją oceny, obowiązkowy otwarty trening w skokach 
luzem (zapoznanie koni z korytarzem) 
 
30 listopada (sobota) 

Godz. 12:00 - komisyjna ocena koni w korytarzu 

 

Uwaga, program imprezy może ulec zmianie. 
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SCHEMAT PRZEPROWADZANIA PRÓBY SKOKÓW LUZEM 
 
 
 
 

6,0 m  
KOLEJNOŚĆ PRZEBIEGÓW 

 
 
 
 
 
 
 

2,8–3,0 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5–7,2 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8–7,5 m 

 
 
 
 

wskazówka 
 
 
 

koperta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stacjonata 

 
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 
 
 
 
 
 

max 1,4 m stacjonata / okser / doublebarre 
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RULES OF 

 III NATIONAL COMPARATIVE CHAMPIONSHIP IN FREE JUMPING 

FOR  

MALOPOLSKA, WIELKOPOLSKA AND POLISH HALFBRED HORSES  

1. Organisers: 
- Polish Horse Breeders Association (PZHK) in Warsaw 
- Polish Halfbred Horses Breeders Association 
- Wielkopolska Horse Breeders Association in Gniezno 
- Poznań International Fair 

2. Date and Place: 30th November, 2019, Poznań 
3. The catalogue of horses entered for the Competition is made by Polish Horse 

Breeders Association basing on data originating from PZHK equine database. 
4. Only two- and three-year-old Malopolska, Wielkopolska and Polish Halfbred horses 

born in Poland with PZHK passports and a pedigrees meeting relevant Studbook 
criteria can be entered for the Competition. 

5. The maximum number of horses in the Competition is 17. 
6. Entries are collected and initially verified by Regional Breeders Associations, and  

finally approved by Polish Horse Breeders Association. Horses with jumping pedigrees 
will have a priority. 

7. Each horse brought to the Championship has to possess a PZHK passport with a valid 
influenza vaccination certificate. 

8. Horses shall are evaluated in the following classes: 
I. 2-year-olds (fillies, colts and geldings) 
II. 3-year-olds (fillies, colts and geldings) 

9. 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. 

10. 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. CANTER (evaluated in free movement on “8”-shaped  trajectory in an indoor 
arena) 
Maximum score is 10 points (accurate to 0.1 point). The Committee gives one 
score with a comment, on evaluation of: 

 Length of stride 
 Impulsion: power used by a horse to take off the ground with the hind 

limbs 
 Balance: combination of trunk angle and engagement of hindquarters, 

freedom of movement and the action of the hind limbs 
 Elasticity in joints 

 
2. FREE JUMPING (evaluated in a chute according to the appended diagram) 

Maximum score is 10 points (accurate to 0.1 point, the score counts double). The committee 
gives one score with a comment, evaluating: 

 Take off: 
Direction: ability to push withers upwards and forward 
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, i.e. the horse 

does not want to knock a bar off. 

In case of the same total score gained by two or more horses the decisive criteria for 
awarding a higher place are in the following order: free jumping sore, canter score, 
Committee’s decision. 

Scoring table: 

10 pts – excellent   5 pts - enough 
9 pts – very good   4 pts – insufficient 
8 pts – good    3 pts – almost poor 
7 pts – fairly good   2 pts – poor 
6 pts – satisfactory   1 pts – very poor 



13

 
III. Polish Warmblood Champion title giving 
 
Polish Warmblood Champion and Reserve Polish Warmblood Champion titles shall be 
awarded in both classes, i.e. 2-year-old class and 3-year-old-class, the horses that have 
gained the highest total score for the characteristics 1-2, i.e. canter and free jumping 
(counts double). In case of the same total score the criteria for awarding a higher place 
are, respectively: the free jumping score, canter score , Committee’s decision. 
 
Polish Horse Breeders Association provides honorary awards and prize money for the 
owners of 3 best horses in each class (as specified in the following Table): 
 
Place  2-year-old class 3-year-old class 
I 1 000 1000 
II 800 800 
III 700 700 
 

11. As part of the entry fee the Organisers provide a box with the first bedding on 29-30 
November. The Organisers shall not reimburse costs of transport or insurance of 
horses and they shall not accept any liability for theft or accidents and material loses 
that may occur during transport of horses or during the Competitions. 
 

12. The entry fee of PLN 250 per horse should be paid to PZHK bank account: 68 1240 
6175 1111 0000 4571 0410 after PZHK has approved the horse's qualification to 
participate in the Championship, not later than by 11 November, 2019. Lack of 
payment within this period will result in removal from the list of horses qualified for 
the Championship. 
 

13. The deadline for entry forms is: 28th October, 2019. The entry forms should be 
submitted to the relevant Regional / Voivodeship Horse Breeders Associations. The 
list of Regional Associations is available at http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ 

 
Programme: 
29th November (Friday) 
About 21:30 – briefing with the Evaluation Committee, mandatory  open practice in free 
jumping (to familiarise horses with the chute) 
 
30th November (Saturday) 
12:00 – Evaluation of horses in the chute by the Committee 
 
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 
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KONIE 2-LETNIE

2-YEAR OLD HORSES
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ESCALA wlkp – wysoko plasowała się podczas Krajowego Czempionatu 
Koni Rasy Wielkopolskiej Baborówko 2019.
Ojciec Bankiet ukończył Zakład Treningowy w Białym Borze z oceną dobrą oraz 
indeksem skokowy 119. Matka Eminencja to przykład klaczy wielkopolskiej o ro-
dowodzie w wysokim stopniu wysyconym pełną krwią (Orkisz xx) i krwią anglo-
arabską (Embargo i Fornir).

ESCALA wlkp - placed high during the National Wielkopolska Horse Cham-
pionships, Baborówko, 2019.
Sire Bankiet completed the Stationary Performance Test in Biały Bór Training 
Centre with a good result and jumping index of 119. Dam Eminencja is an exam-
ple of a Wielkopolska Mare with a pedigree high in thoroughbred (Orkisz xx) and 
Anglo-Arabian blood (Embargo and Fornir).
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 507-110-924

(wlkp)
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OCEAN B sp – swój talent skokowy (8,1 pkt.) zaprezentował podczas paź-
dziernikowego Czempionatu Użytkowego w Wolnych Skokach w hali Stada Ogie-
rów w Sierakowie.
Uznany podczas holsztyńskiego körungu  Number One po zaliczeniu ZT Schlie-
ckau swoje pierwsze trzy sezony spędził w Niemczech na stacji ogierów Hell, 
gdzie równolegle obok działalności hodowlanej startował w dyscyplinie skoków 
(Christopher Frazer GBR) uczestnicząc m. in. w finale Bundeschampionatu. Na-
stępnie trafił do stajni Wechta Rosnówko w barwach której to zdobył Mistrzostwo 
Polski Młodych Koni 7- letnich (Małgorzata Koszucka). Obecnie startuje na pozio-
mie Dużej Rundy (Maksymilian Wechta).
Matka francuska Oceane du Libaire to klacz na, której Łukasz Brzóska brał udział 
w najważniejszych wydarzeniach jeździeckich w Polsce. Startował i plasował się 
w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz w finale Halowego Pucharu Polski. Do naj-
większych sukcesów tej pary zaliczyć trzeba III miejsce w GP CSI2** Poznań 2012 
oraz wysokie miejsca w GP zawodów ogólnopolskich w Wolicy, Olszy, Jaszkowie 
czy Lesznie.

OCEAN B sp - presented his jumping talent (8.1 points) during the October 
Utility Championships in Free Jumping in the indoor arena of Sieraków Stallion 
Depot.
Sire, Number One approved during the Holsteiner Körung after completing the 
Stationary Performance Test in Schlieckau, he spent his first three seasons in Ger-
many at the Stallion Station in Hell, where simultaneously with the breeding acti-
vity he competed in the discipline of show jumping (Christopher Frazer GBR) and 
participated in, among others, the Bundeschampionate Final. After that, he moved 
to Wechta Rosnówko Stable and wearing its colours won the Polish Championship 
of Young 7-year-old Horses (Małgorzata Koszucka). Currently starts at the level of 
Big Tour (Maksymilian Wechta).
The French dam, Oceane du Libaire is a mare, which Łukasz Brzóska mounted in 
the most important equestrian events in Poland. He competed and placed high in 
the Polish Senior Championships and in the Final of the Polish Indoor Cup. The 
pair’s biggest successes include 3rd place in the CSI2 GP ** Poznań 2012 and high 
places in the GPs of national competitions in Wolica, Olsza, Jaszków and Leszno.
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 509-863-477

/ Polish halfbred (sp) 
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TRADYCJONAL SK sp – najlepsza dwuletnia klacz tegorocznego czem-
pionatu w lubuskim Starym Kisielinie.
Donald Z – młody ogier reprezentujący księgę Zangersheide który ma na swoim 
koncie starty na poziomie 125 cm (Kimberly Winsingh NED).
Matka Tamiza to półsiostra koni Tenor (Łukasz Troszczyński 135 cm) i Tirami-
su (Daria Kobiernik, Gabriela Zapotoczna 130 cm). Z kolei jej ojciec oldenburski 
Landjonker S to zwycięzca próby dzielności (indeks 138,92) w ZT Biały Bór w 
roku 2002, następnie wicemistrz Mistrzostw Polski Młodych Koni w kategorii 
koni czteroletnich (Sławomir Klóska), doszedł do poziomu 140 cm (Bartosz Gosz-
czyński).

TRADYCJONAL SK sp - the best two-year-old mare of this year’s Cham-
pionship in Old Kisielin (Lubuskie).
Sire, Donald Z - a young stallion representing Zangersheide Studbook who has 
started at 125 cm (Kimberly Winsingh NED).
Dam, Tamiza is a half-sister of Tenor (Łukasz Troszczyński, 135 cm) and Tiramisu 
(Daria Kobiernik, Gabriela Zapotoczna 130 cm). Her Oldenburg sire, Landjonker 
S is winner of the performance test (index 138.92) in Biały Bór Training Centre, 
in 2002, then Reserve Champion of Polish Young Horse Championships in the fo-
ur-year-old horses category (Sławomir Klóska), and reached the level of 140 cm 
(Bartosz Goszczyński).
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 508-318-339

/ Polish halfbred (sp) 
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KRÓLOWA BONA sp – wiceczempionka klaczy dwuletnich ostatniego 
Ogólnopolskiego Czempionatu Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi. 
Jej ojciec, czempion holsztyńskiego uznawania ogierów (Körsieger)  Diarado, ma 
na swoim koncie brązowy medal Czempionatu Niemiec Młodych Koni (Bunde-
schampionate) w skokach i starty na poziomie 150 cm (Jonas Vervoort BEL). W 
2019 roku „z przytupem” w konkursach na poziomie GP zaprezentował się debiu-
tancki rocznik jego potomstwa. Don Diarado (Maurice Tebbel GER) zdobył w dru-
żynie brązowy medal Światowych Igrzysk Jeździeckich, Dicas (Margie Goldstein 
– Engel USA) zwyciężył w SAP Preis na CHIO w Akwizgranie (Aachen), a Diablo Z 
(Leon Thijjsen NED) wygrał GP Eindhoven.
Matka Kasandra 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 wschodniopruską klacz Kamarylla .

KRÓLOWA BONA sp - Reserve Champion of two-year-old mares in the 
last Polish Halfbred Horse Championships. Sire, Diarado, Champion of Holsteiner 
Stallion Approval (Körsieger), has won the bronze medal in the German Young 
Horse Championship (Bundeschampionate) in jumping and is presently com-
peting at 150 cm (Jonas Vervoort BEL). In 2019, the first crop of his offspring 
presented itself with zest in GP level competitions. Don Diarado (Maurice Tebbel 
GER) won the team bronze medal at FEI World Equestrian Games, Dicas (Margie 
Goldstein - Engel USA) won the SAP Preis at CHIO in Aachen (Aachen) and Diablo 
Z (Leon Thijjsen NED) won GP Eindhoven.
Dam, Kassandra is the Reserve Champion of the Stationary Performance Test in 
Bielice Training Centre (8.5 points for jumping), and granddam Costa Rica was 
Champion Mare of the Stationary Performance Test in Nowy Ciechocinek Training 
Centre. She represents a very meritorious family founded by East Prussian mare 
Kamarylla.
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N°

Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 509-598-623

/ Polish halfbred (sp) 
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KOLDIN wlkp – tegoroczna Wiceczempionka Rasy Wielkopolskiej. 
Jest córką ogiera Coupie, najlepszego ogiera skokowego westfalskiego uznawania 
z 2012 roku, dwukrotnego finalisty Mistrzostw Niemiec Młodych Koni w skokach 
(Bundeschempionate) i zwycięzca testu 30- dniowego z najwyższą w historii notą 
za cechy skokowe 10,0 !!! 
Matka Kolina dała również o rok starszą pełną siostrę Koldin klacz Kola. Kola w 
ubiegłym roku sezonie uplasowała się na III miejscu w swojej grupie podczas pre-
miowania w kujawsko – pomorskim Jarużynie (8,8 pkt. za skoki), została Czem-
pionką Rasy Wielkopolskiej w Baborówku (9,0 pkt. za skoki), zwyciężyła w po-
lowej próbie klaczy w Wapnie (9,0 pkt. za skoki), oraz zajęła II miejsce w grupie 
koni trzyletnich podczas czempionatu rozgrywanego podczas CAVALIADY (8,8 
pkt. za skoki). Ojciec Koliny to fenomenalny Mistrz Świata Koni 5- letnich w sko-
kach z 2006 roku Calvados Z (Roelf Bril NED, Christian Ahalmann GER).

KOLDIN wlkp - this year’s Wielkopolska Breed Reserve Champion. 
She is the daughter of sire Coupie, the best jumping stallion of Westphalian appro-
val in 2012,
two-time finalist of the German Young Horse Championships in jumping (Bunde-
schempionate) and 30-day test winner with the highest score for jumping charac-
teristics in history, 10.0!!!
Kolin’s dam, Kolina also gave her a year older full sister, mare Kola. Last year Kola 
placed third in her group in Pomeranian Jarużna (Kujawy-Pomerania) (8.8 points 
for jumping), became Champion of Wielkopolska Breed in Baborówek (9.0 po-
ints for jumping), won the mare field trial in Wapno (9.0 points for jumping), and 
placed second in the group of three-year-old horses during the Championship at 
CAVALIADA (8.8 points for jumping). Kolina’s father is a phenomenal 5-year-old-
-horse World Jumping Champion in 2006, Calvados Z (Roelf Bril NED, Christian 
Ahalmann GER).
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COOLIO S sp – Drugi wiceczempion wśród ogierów w rasie polski koń szla-
chetny półkrwi podczas jarużyńskich Dni Polskiego Konia Sportowego, gdzie za 
skoki luzem otrzymał od komisji 10!. Wstępnie zakwalifikowany do hodowli na 
październikowej selekcji w Lesznie.
Comilfo Plus Z – uznany przez księgę Zangersheide syn jednej z największych 
gwiazd światowych parcours’ów i światowj hodowli koni sportowych ogiera 
Comme il Faut. Comilfo Plus Z swojej karierze osiągnął poziom konkursów 145 
cm (Judy-Ann Melchior BEL, Christian Ahlmann GER)
Calvada S to Czempionka Polski w skokach luzem. Tytuł ten zdobyła jako dwulat-
ka podczas konkursu rozgrywanego przy okazji Mistrzostw Polski Młodych Koni 
w skokach w Gajewnikach w 2014 roku. Pochodzi z rodziny żeńskiej oznaczonej 
przez związek holsztyński numerem 2122, kontynuowanej w Polsce przez wybit-
ną klacz hodowlaną, hanowerską Fabrinę. Z tego odgałęzienia pochodzą finaliści 
Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach (Dartego Z, Favorinos S), trzy zwy-
ciężczynie prób dzielności klaczy (Federica S, Faworytka S i Fabreggia S), z czego 
ta ostatnia to również matka najlepszego konia konkursu skoków luzem rozgry-
wanego podczas Cavaliady 2017, uznanego ogiera Fabregas S.
Ojciec Calvady Calvados Z jako pięciolatek zdobył tytuł Mistrza Świata Młodych 
Koni w belgijskim Lanaken (Roelof Bril NED)

COOLIO S sp - Second Reserve Champion among Polish half-bred stallions 
during Jarużyn Days of Polish Sports Horse where he scored 10 for free jumping! 
Pre-approved for breeding in October selection in Leszno.
Sire, Comilfo Plus Z - approved by Zangersheide studbook, the son of stallion Com-
me il Faut, one of the greatest stars of world arenas and sport horse breeding. 
Comilfo Plus reached in his career the level of 145 cm competitions (Judy-Ann 
Melchior BEL, Christian Ahlmann GER)
Dam, Calvada S is Polish Champion mare in free jumping. She won the title as a 
two-year-old during a competition held on the occasion of the Polish Young Horse 
Jumping Championships in Gajewniki, in 2014. She comes from a dam family de-
signated with number 2122 by the Holsteiner Verband and continued in Poland 
by an outstanding broodmare, Fabrina Hanover. The finalists of the Polish Young 
Horse Championships in jumping (Darty Z, Favorinos S), three winners of mare 
performance tests (Federica S, Favorite S and Fabreggia S), the last of which is 
also the mother of the best horse in the Jumping Competition at Cavaliada 2017, 
approved stallion Fabregas S. come from this branch of the family. Calvada’s sire, 
Calvados Z, as a five-year-old, won the title of World Young Horse Champion in
Belgian Lanaken (Roelof Bril NED).
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SON CORNET sp – jak sama nazwa wskazuje, jest synem legendarnego 
Corneta Obolensky’ego. Cornet dosiadany przez Marco Kutscher’a (GER) był do-
skonałym koniem sportowym. Na swoim koncie ma złoty medal Mistrzostw Eu-
ropy w drużynie, dwa zwycięstwa w Super Final League , medal Mistrzostw Nie-
miec, oraz kilka wygranych konkursów GP. Jeszcze lepiej sprawdził się w hodowli. 
Przez ostatnie pięć lat plasuje się w pierwszej piątce listy najlepszych reproduk-
torów świata. Jest ojcem ponad 180 koni, które wygrywały lub plasowały się w 
konkursach na poziomie 160 cm. Wśród jego potomstwa są takie konie jak: Cor-
net d’Amour (Daniel Deusser GER), Corbinian (Steve Guerdat SUI), Comme il Faut 
(Marcus Ehning GER), Coree (Gregory Wathelet BEL), Clooney (Martin Fuchs SUI), 
Cornado NRW (Marcus Ehning GER), Colestus (Ludger Beerbaum GER), Cornet’s 
Cristallo (Marco Kutscher GER) i wiele innych.
Matka Selavie L wywodzi się z jednej z najlepszych polskich rodzin żeńskich zało-
żonej przez klacz Sauge. W 2017 roku zaliczyła PPD Wapno - za skoki luzem otrzy-
mując 8,17 pkt. Jej ojciec holsztyński Che Guevara L, w 2008 roku z indeksem 
skokowym 135 został wiceczempionem ZT Biały Bór. Następnie zdobywał medale 
MPMK w skokach i osiągnął poziom zawodów ogólnopolskich 140 cm (Leszek 
Gramza, Dawid Skiba, Wiktor Szała). 

SON CORNET sp - as the name suggests, is the son of the legendary Cornet 
Obolensky. Cornet ridden by Marco Kutscher (GER) was an excellent competition 
horse. He won a team gold medal at the European Championships, had two vic-
tories in the Super Final League, German Championship medal, and won GP com-
petitions several times. He proved himself even better in breeding. For past five 
years he has been within the top five in the list of the best sires in the world. He is 
the father of over 180 horses, which won or placed high in competitions at the le-
vel of 160 cm. Among his offspring there are such horses as: Cornet d’Amour (Da-
niel Deusser GER), Corbinian (Steve Guerdat SUI), Comme il Faut (Marcus Ehning 
GER), Coree (Gregory Wathelet BEL), Clooney (Martin Fuchs SUI), Cornado NRW 
(Marcus Ehning GER), Colestus (Ludger Beerbaum GER), Cornet’s Cristallo (Mar-
co Kutscher GER) and many more.
Dam, Selavie L descends from one of the best Polish mare families founded by 
mare Sauge. In 2017, she won Field Performance Test in Wapno receiving 8.17 
points in free jumping. In 2008, her Holsteiner father, Che Guevara L, became Re-
serve Champion in the Stationary Performance Test in Biały Bór Training Centre, 
with a jumping index of 135. Subsequently, he won the Polish Young Horse Cham-
pionships medals in jumping and achieved the national competition level 140 cm 
(Leszek Gramza, Dawid Skiba, Wiktor Szała).
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GOTHIKA wlkp – czempionka klaczy Krajowego Czempionatu Koni Rasy 
Wielkopolskiej Baborówko 2019, jako źrebię wygrywała czempionaty w Młodzi-
kowie i Jarużynie.
Jej ojciec westfalski Comilfo Plus Z – uznany przez księgę Zangersheide syn jednej 
z największych gwiazd światowych parcours’ów i światowej hodowli koni sporto-
wych ogiera Comme il Faut. Comilfo Plus Z swojej karierze osiągnął poziom kon-
kursów 145 cm (Judy-Ann Melchior BEL, Christian Ahlmann GER).
Matka Greace z pozytywnie zaliczonym ZT Bielice, pochodzi z racockiej rodziny 
założonej w tej stadninie po wojnie przez klacz Gryla. Najbardziej znanym koniem 
sportowym ostatnich lat pochodzących z tej rodziny jest startujący w WKKW 
(CCI4*) Grand Supreme (Mateusz Kiempa). Ojciec matki holsztyński Larron, który 
pod Beatą Strzałkowską startował na poziomie ogólnopolskim.

GOTHIKA wlkp - Champion mare of the National Wielkopolska Horse 
Championship in Baborówko, 2019, as a foal won the Championships in Młodzi-
ków and Jarużno. Her Westphalian sire, Comilfo Plus Z, approved by Zangershei-
de Studbook, the son of one of biggest stars of the world arenas and the world 
breeding of sport horses, Comme il Faut. Comilfo Plus Z reached in his career the 
level of 145 cm competitions (Judy-Ann Melchior BEL, Christian Ahlmann GER).
Dam, Greace who successfully completed the Stationary Performance Test in Bie-
lice Training Centre, comes from a family started by mare Gryla in Racot, after 
World War II. The most famous sport horse of the past years coming from this fa-
mily is competing in the eventing group (CCI4 *) Grand Supreme (Mateusz Kiem-
pa). Dam’s sire was Holsteiner Larron, who competed under Beata Strzałkowska 
at the national level.
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WHAT’S UP sp – Czempionka Źrebiąt – Jarużyn 2017, Czempionka Pol-
ski Północnej w skokach luzem i czempionka klaczy dwuletnich Ogólnopolskiego 
Czempionat Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi.
Castle Rock to holsztyński ogier uznany w Belgii i w Polsce, który ma na swoim 
koncie starty w międzynarodowych zawodach na poziomie 135 cm (Lorenzo Ba-
rzaghi ITA).
Wizja to również matka startującego obecnie na poziomie 130 cm, finalisty MPMK 
w skokach koni 6- letnich z 2017 roku wał. Windy Boy (Marta Gapska).

WHAT’S UP sp – 2017 Foal Champion in Jarużyn, Champion of Northern 
Poland in free jumping and 2-year-old mare Champion in Polish Halfbred Horse 
Championship.
Sire, Castle Rock is a Holsteiner stallion approved in Belgium and Poland, which 
has competed in international competitions at 135 cm level (Lorenzo Barzaghi 
ITA).
Dam, Wizja is also the mother of presently competing at 130 cm Windy Boy, the 
2017 finalist of Polish Young Horse Championship in jumping of 6-year-old horses 
(Marta Gapska).
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CASINO WHITE SM sp – Wiceczempion Rasy Polski Koń Szlachetny 
Półkrwi. Wstępnie zakwalifikowany do hodowli na październikowej selekcji w 
Lesznie.
Jego ojciec Hickstead White ma na swoim koncie zwycięstwo w teście trzydzie-
stodniowym z notą 8,75 za cechy skokowe, oraz w tzw. sport teście (8,82 skoki). 
Obecnie startuje w międzynarodowych konkursach 140 cm  (Tobias Meyer GER). 
Z pierwszego rocznika po tym reproduktorze pochodzi w Niemczech aż sześciu 
uznanych synów, z czego dwa okazały się najlepsze podczas uznawania w Redefi-
nie i Neustadt/ Dosse.
Matka Cantinera (Terra B) reprezentuje holsztyńską rodzinę oznaczoną numerem 
930 (Stamm 930), z której pochodzi między innymi MJT Nevados S. Oprócz Casino 
White SM spośród potomstwa tej klaczy na wyróżnienie zasługują takie konie jak: 
czempion źrebiąt, ogierków skokowych Cassinivados SM, dwukrotny finalista Mi-
strzostw Świata Młodych Koni Casassini (Julia Johansson SWE) i przede wszyst-
kim Casalini (Marc Bettinger GER) zwycięzca tegorocznego GP CSI2* Wiener Neu-
stadt. Jej ojciec to świetny sportowiec Cassini I (Franke Sloothaak GER), jeden z 
filarów światowej hodowli koni skokowych, ojciec m. in. takich koni jak Cumano 
czy Eurocommerce Berlin.

CASINO WHITE SM sp – Polish Halfbred Reserve Champion. Pre-appro-
ved for breeding during October selection in Leszno.
Sire, Hickstead White is a winner of a thirty-day test with a score of 8.75 for jum-
ping characteristics, and in so-called sport test (8.82 for jumping). Presently starts 
in international competitions at 140 cm (Tobias Meyer GER). In Germany, as many 
as six recognized sons come from the first crop after that sire, two of which have 
turned out to be the best during the approval in Redefin and Neustadt / Dosse.
Dam, Cantinera (Terra B) represents the Holsteiner family marked with number 
930 (Stamm 930), from which MJT Nevados S. comes, among others. In addition 
to Casino White SM among the progeny of this mare, one ought to mention horses 
such as: Jumping Foal Champion, Cassinivados SM, two-time finalist of the World 
Young Horse Championships, Casassini (Julia Johansson SWE) and, above all, Ca-
salini (Marc Bettinger GER), the winner of this year’s GP CSI2 * Wiener Neustadt. 
Her father is the great athlete Cassini I (Franke Sloothaak GER), one of the pillars 
of the world jumping horse breeding, father of, among others, such horses as Cu-
mano and Eurocommerce Berlin.
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PINATUBO-L wlkp - ojciec Vulkan L to Sportowy Czempion Polski  koni 
4- letnich i wicemistrz Polski koni 6- letnich w skokach (Marcin Będkowski).
Z kolei matka Parka jest córką holsztyńskiego Casino-L, konia klasy GP, który pod 
Marcinem Bętkowskim zdobył srebrny medal Halowego Pucharu Polski, Mistrzo-
stwo Koni 7- letnich, oraz startował w Mistrzostwach Polski Seniorów. Z tej samej 
racockiej rodziny co Parka pochodzi klacz Promesa, która startowała pod Jackiem 
Gałczyńskim na poziomie CIC2*.

PINATUBO-L wlkp – sire, Vulkan L is the Polish National Sport Cham-
pion 4-year-old horse and Polish Reserve Champion 6-year-old horse in jumping 
(Marcin Będkowski).
Dam, Parka is the daughter of Holsteiner Casino-L, a GP class horse, who won 
the silver medal at the Polish Indoor Cup, 7-year-old Horse Championship under 
Marcin Bętkowski, and competed in Polish Senior Championships. Mare Promesa, 
who competed under Jacek Gałczyński at CIC2 * level comes from the same Racot 
family.
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KONIE 3-LETNIE

3-YEAR OLD HORSES
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CORONA S sp – to klacz, która biorąc udział w imprezach czempionato-
wych uzyskiwała wysokie noty za skoki luzem. 
Ojciec MJT Nevados S  – to ogier dla którego rok 2019 był bardzo udany. Startu-
jąc w belgijskiej ekipie (Gregory Wathelet BEL) zdobył  złoty medal Mistrzostw 
Europy, a jego córka z debiutanckiego rocznika Donna Neva S (Daria Kobiernik) 
została najlepszą czterolatką Mistrzostw Polski Młodych Koni. Wcześniej Nevados 
zwyciężał na Mistrzostwach Świata jako siedmiolatek w 2015 roku, oraz na Mi-
strzostwach Polski wśród koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). 
Matka C.Ravenna Z wywodzi się z bardzo dobrej westfalskiej rodziny żeńskiej 
oznaczonej numerem 392. Pochodzą z niej bardzo popularne ostatnio ogiery Co-
milfo Plus Z i Comme Prevu, a chyba największą gwiazdą tej rodziny, jest znany 
również z polskich parcours’ów (Cavaliada Poznań i Warszawa, I m GP CSI4* Po-
znań 2019, II m GP CSIO5* Sopot 2019) wałach Moon Ray (Kristaps Neretniks 
LAT). Ojciec Ravenny to koń klasy GP w skokach Chicago Z.

CORONA S sp - is a mare that obtained high results for free jumping when 
participating in Championates.
Sire, MJT Nevados S is a stallion for whom 2019 was very successful. Starting in 
the Belgian team (Gregory Wathelet BEL) he won the gold medal at the European 
Championships, and his daughter from the first crop, Donna Neva S (Daria Kobier-
nik) was the best four-year-old in the Polish Young Horse Championships. Previo-
usly, Nevados won the World Championships as a seven-year-old in 2015, and in 
the Polish National Championships with 4- and 5-year-old horses (Jacek Zagor).
Dam, C. Ravenna Z descends from a very good Westphalian mare family number 
392. Also stallions Comilfo Plus Z and Comme Prevu that have been very popular 
recently, come from that family, and probably the biggest star of this family, gel-
ding Moon Ray (Kristaps Neretniks LAT) is also known from Polish arenas (Ca-
valiada Poznań and Warsaw, I m GP CSI4 * Poznań 2019, II m GP CSIO5 * Sopot 
2019). Ravenna’s father is a GP class horse in jumping, Chicago Z.
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CAPELLA sp – Tegoroczna czempionka klaczy rasy polski koń szlachetny 
półkrwi. Ojciec MJT Nevados S  – to ogier dla którego rok 2019 był bardzo uda-
ny. Startując w belgijskiej ekipie (Gregory Wathelet BEL) zdobył  złoty medal Mi-
strzostw Europy, a jego córka z debiutanckiego rocznika Donna Neva S (Daria Ko-
biernik) została najlepszą czterolatką Mistrzostw Polski Młodych Koni. Wcześniej 
Nevados zwyciężał na Mistrzostwach Świata jako siedmiolatek w 2015 roku, oraz 
na Mistrzostwach Polski wśród koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). 
Matka Celyna – pozytywnie sprawdzona w Zakładzie Treningowym we Włocław-
ku. Ojciec matki Landor to czempion Zakładu Treningowego w Białym Borze z 
2004 roku – ocena wybitna 149 pkt. Startował w skokach do poziomu międzyna-
rodowych konkursów 140 cm (Daniel Zieliński). Ojciec wielu zwycięzców prób 
dzielności, wystaw hodowlanych i medalistów Mistrzostw Polski Młodych Koni w 
ujeżdżeniu i skokach.

CAPELLA sp – This year’s Champion Polish Halfbred mare. Sire, MJT Neva-
dos S - is a stallion for whom 2019 was very successful. Starting in the Belgian 
Team (Gregory Wathelet BEL) he won the gold medal at the European Champion-
ships, and his daughter from the first crop, Donna Neva S (Daria Kobiernik) was 
the best four-year-old mare in the Polish Young Horse Championships. Previously, 
Nevados won the World Championships as a seven-year-old in 2015, and in the 
Polish National Championships with 4- and 5-year-old horses (Jacek Zagor).
Dam, Celyna - tested with a positive result at the Training Centre in Włocławek. 
Dam’s sire Landor is 2004 Champion of the Training Centre in Biały Bór with an 
outstanding score of 149 points. He competed in international competitions to the 
level of 140 cm (Daniel Zieliński). Sire of many winners of performance tests and 
breeding exhibitions, as well as medal winners in the Polish Young Horse Cham-
pionships in dressage and jumping.
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WHY NOT wlkp – najlepszy ogier X Krajowego Czempionatu Rasy Wiel-
kopolskiej. 
Ojciec MJT Nevados S – to ogier dla którego rok 2019 był bardzo udany. Startu-
jąc w belgijskiej ekipie (Gregory Wathelet BEL) zdobył  złoty medal Mistrzostw 
Europy, a jego córka z debiutanckiego rocznika Donna Neva S (Daria Kobiernik) 
została najlepszą czterolatką Mistrzostw Polski Młodych Koni. Wcześniej Nevados 
zwyciężał na Mistrzostwach Świata jako siedmiolatek w 2015 roku, oraz na Mi-
strzostwach Polski wśród koni 4- i 5- letnich (Jacek Zagor). 
Whiskey, reprezentantka założonej w SK Liski rodziny wschodniopruskiej rodzi-
ny klaczy Wisienka, z bardzo dobrej strony zaprezentowała się podczas tegorocz-
nej polowej próby dzielności uzyskując 8,33 pkt. za skoki luzem. Jest półsiostrą 
startującego obecnie na poziomie 130 cm, finalisty MPMK w skokach koni 6- let-
nich z ubiegłego roku wał. Windy Boy (Marta Gapska). Jej ojciec to wiceczempion 
próby dzielności w ZT Biały Bór z 2009 roku hanowerski ogier Solaris. 

WHY NOT wlkp - the best stallion in the 10th National Championship of 
Wielkopolska Breed.
Sire, MJT Nevados S - is a stallion for whom 2019 was very successful. Starting in 
the Belgian Team (Gregory Wathelet BEL) he won the gold medal at the European 
Championships, and his daughter from the first crop, Donna Neva S (Daria Kobier-
nik) was the best four-year-old mare in the Polish Young Horse Championships. 
Previously, Nevados won the World Championships as a seven-year-old in 2015, 
and in the Polish National Championships with 4- and 5-year-old horses (Jacek 
Zagor).
Dam, Whiskey, representative of the East Prussian mare family of dam Wisienka, 
founded in SK Liski, she presented herself from a very good side during this year’s 
field performance test and got 8.33 points for free jumping. She is a half-sister 
of presently starting at 130 cm level gelding Windy Boy, previous year’s finalist 
in the Polish Young Horse Championship in six-year-old horses jumping (Marta 
Gapska). Her father is Hanoverian stallion Solaris, 2009 Reserve Winner of the 
Stallion Performance Test in Biały Bór Training Centre.
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BOGINI wlkp – zimą bieżącego roku z bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się podczas polowej wierchowej próby dla klaczy uzyskując 8,5 pkt. za skoki 
luzem. 
Jej ojciec holsztyński Coriano’s Ass po uznaniu w rodzimym związ-
ku trafił do Polski uzyskał licencję PZHK i z powodzeniem rozwijał się 
sportowo wygrywając m. in. MPMK w kategorii koni 6- letnich. Na-
stępnie startował na poziomie Dużej Rundy zawodów krajowych jak i mię-
dzynarodowych. Zwyciężył w GP Leszna, oraz walnie przyczynił się do zdo-
bycia tytułu II Wicemistrza Polski Seniorów przez Maksymiliana Wechtę.
Oprócz Bogini jej matka Bogota dała dwa konie, które startowały w finałach 
Mistrzostw Polski Młodych Koni. Berg (Beata Strzałkowska) w skokach i Bo-
tana (Jacek Gałczyński) w WKKW. Jej ojciec holenderki ogier Elmero, uznany 
przez KWPN i PZHK pozostawił kilka sztuk potomstwa startującego na pozio-
mie GP w skokach jak: Melinda K.V. (Pan-Am Games - III m – Mac Cone CAN), 
Karla (Gucci) (Sofia Kroon SWE), Nokia (Artur Kufel), i na poziomie CCI3* w 
WKKW - Madera (Kamil Rajnert, Joanna Żuk, Marta Kosik, Katarzyna Kokowska)

BOGINI wlkp - in the winter of this year she presented herself very well 
during field trial under saddle for mares with 8.5 point score for free jumping.
Her Holsteiner sire, Coriano’s Ass, following the approval in his native association, 
was brought to Poland, obtained a PZHK license and successfully developed his 
sport abilities, winning, among others Polish Young Horse Championship in 6-ye-
ar-old horses category. Then he competed at the level of the Big Round in national 
and international competitions. He won the GP Leszno, and greatly contributed 
to winning the title of II Senior Polish Vice Champion by Maksymilian Wechta.
Besides Bogini, her dam, Bogota gave birth to two horses that competed in the 
Finals of Polish Young Horses Championship: Berg (Beata Strzałkowska) in jum-
ping and Botana (Jacek Gałczyński) in eventing. Her sire, a Dutch stallion Elme-
ro, approved by KWPN and PZHK, gave several offspring competing at GP level 
in jumping, such as: Melinda K.V. (Pan-Am Games - III m - Mac Cone CAN), Kar-
la (Gucci) (Sofia Kroon SWE), Nokia (Artur Kufel), and at CCI3 * level in even-
ting - Madeira (Kamil Rajnert, Joanna Żuk, Marta Kosik, Katarzyna Kokowska).
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CZURIDA GR sp – Wiceczempionka w grupie koni trzyletnich czempionatu 
w Starym Kisielinie.
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 Czurina jest półsiostrą finalistów MPMK w skokach koni Czantis (Jakub 
Jarecki) i startującego obecnie na poziomie 130 cm Czart (Jan Bobik, Adrian Ja-
worski), oraz finalistki MPMK w WKKW klaczy Czacza (Pauline Wieczorek). Wy-
wodzi się z zasłużonej dla polskiej hodowli koni sportowych rodziny pełnej krwi 
angielskiej oznaczonej numerem TB-16g, a właściwie z jej odgałęzienia założone-
go w SK Nowielice przez kozienicką klacz Czubatka xx (Czad, Czuwaj). Jej ojciec to 
zwycięzca krajowych konkursów GP w skokach belgijski Turbud Quirinus, ojciec 
całej plejady koni GP, medalistów i finalistów MPMK w skokach (Orlando Plus, 
Ilian, Cyrkonia, Lukrecja, Ilanus, Orson…)

CZURIDA GR sp - Reserve Champion in the group of three-year horses at 
the Old Championships
Kisielin.
Daughter of Belgian stallion Salamon, who has competed in eventing competi-
tions (CIC2 * - Danny Loos BEL) and in jumping up to 140 cm (Lenart van Vlaen-
deren BEL, Jan Bobik).
Dam, Czurina is a half-sister of Polish Young Horse Champsionship finalists in jum-
ping, Czantis (Jakub Jarecki) and Czart, starting at the level of 130 cm (Jan Bobik, 
Adrian Jaworski), and mare Czacza, finalist in Polish Young Horse Championship 
in eventing (Pauline Wieczorek). She comes from a thoroughbred family TB16g 
that has greatly contributed to Polish breeding of sporting horses, precidely from 
its branch founded in Nowielice Stud by a Kozienice bred mare Czubatka xx (Chad, 
Czuwaj). Her father is the winner of national GP competitions in jumping, Belgian 
Turbud Quirinus, sire of a whole galaxy of GP horses, medal winners and finalists 
of Young Horse Championships in jumping (Orlando Plus, Ilian, Cubic Zirconia, 
Lucretia, Ilanus, Orson...)
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Koń na sprzedaż (horse for sale): 
 tel.: 601-560-621

N°

/ Polish halfbred (sp) 
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PREGO VERY sp – W 2018 roku, jako dwulatek zaprezentował swój skoko-
wy talent podczas IV Kujawsko – Pomorskiego Czempionatu w bydgoskim Jaruży-
nie otrzymując za ten element notę 8,5.
Jego to ojcem jest Mistrz Polski Koni 4- letnich w WKKW (Krzysztof Kierzek)  ogier 
Talent Charboniere. Ogier uznany również w Niemczech przez związek westfal-
ski, obecnie startuje na poziomie 140 cm (Ulrike Bruns GER).
Primavera z kolei, to klacz z pozytywnie zaliczoną próbą dzielności (ZT Bielice 
2014). Jej ojciec Wery Good to finalista Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko-
kach (Angelika Ojczenasz), który wcześniej na wysokim trzecim miejscu z indek-
sem 118 ukończył ZT Biały Bór.

PREGO VERY sp - In 2018, as a two-year-old, he presented his jumping ta-
lent during the 4th Kuyavian-Pomeranian Championships in Jarużno (Bydgoszcz) 
by receiving a score of 8.5 for this element.
His sire is the Polish 4-year-old Horse Champion in eventing (Krzysztof Kierzek), 
stallion Talent
Charboniere. This stallion, also approved in Germany by the Westfalen Horse As-
sociation, is currently starting at 140 cm (Ulrike Bruns GER).
Dam, Primavera, is a mare with a successfully completed performance test (Bieli-
ce training Centre, 2014). Her sire, Wery Good is a finalist in Polish Young Junior 
Horse Championship (Angelika Ojczenasz), who previously finished the Stationa-
ry Performance Test in Biały Bór Training Centre with a high index of 118.
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