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  Szanowni Państwo, już czwarty razy spo-
tykamy się w ostatni weekend września na wy-
darzeniu Baborówko Horse Sale Show. Cieszy-
my się, że formuła, która łączy w sobie zawody 
we  Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego z aukcją koni sportowych zyskała Pań-
stwa zaufanie. Jesteśmy zaszczyceni, że po raz 
kolejny w Baborówku będziemy także kibicować 
gwiazdom światowego WKKW, a także najlep-
szym polskim WKKW-istom, którzy w ramach 
sześciu kategorii wiekowych będą rywalizować 
o złote medale w finale Pucharu Polski WKKW.

Niezwykle emocjonujący program zawodów 
jak co roku uzupełni atrakcyjna oferta pozaspor-
towa, która pozwoli rodzinom z dziećmi spędzić 
atrakcyjny weekend na świeżym powietrzu.

Serdecznie witamy w Baborówku!

  Ladies and gentlemen, for the fourth time 
on the last weekend of September, we have the 
opportunity to meet at Baborówko Horse Sale 
Show. We are glad that the format bringing to-
gether an eventing show with a sport horse auc-
tion, has gained your trust over the years. We are 
honoured to once again have the chance to cheer 
on the best Polish athletes, that will compete for 
gold medals in six age categories during the fi-
nal of Polish Eventing Cup series. 

An exciting programme will as always be com-
plemented by additional attractions for the 
whole family to enjoy during a fun-filled week-
end in the fresh air.

Welcome to Baborówko! 

WITAMY          WELCOME   

Krystyna & Henryk Święciccy
Organizatorzy / Organizers
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WSPÓŁPRACA          PARTNERSHIP   

PROJEKT  
WSPÓŁFINANSOWANY 
PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

SPONSORZY I PARTNERZY          SPONSORS & PARTNERS   
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KOMITET HONOROWY          HONORARY COMMITTEE    

PATRONAT MEDIALNY          MEDIA PATRONAGE   

Starosta Powiatu 
 Szamotulskiego
Beata Hanyżak

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Sekretarz Stanu  
Jan Widera

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Burmistrz Miasta 
 i Gminy Szamotuły

Włodzimierz Kaczmarek

Prezes Stowarzyszenia 
Jeździeckiego Baborówko

Henryk Święcicki
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ZESPÓŁ          TEAM   

Krystyna Święcicka
Pałac Baborówko / Baborówko Palace

Henryk Święcicki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jeździeckiego 
Baborówko / President of the Equestrian 
Association Baborowko

Henryk Święcicki jr.
Dyrektor zawodów / Event director

Paweł Warszawski
Koordynator aukcji koni sportowych, 
reprezentant SJ Baborówko / Sport Horses 
Auction Coordinator, rider of the Equestrian 
Association Baborowko

Elżbieta Święcicka
Biuro zawodów i program wolontariat / Show 
office, Volunteer Program

Maria Święcicka
Strefa wystawców i program dodatkowy / 
Exhibition area, additional program

Paweł Bartoszak
Kierownik techniczny / Technical manager

Paulina Fajer-Matuszak
Agata Jasiakiewicz 
Aleksandra Samsel 
Bogusława Długosz
Biuro zawodów / Show office

Irena Tecław-Fajer
Księgowość / Accountancy

Ewa Wojtysiak
Rzeczniczka prasowa / Press officer

Karol Jerzak
Kierownik stajni / Stable manager

Celina Napora
Program wolontariat / Volunteer Program

Adrianna Zinkowska
Anna Matusiak
Strefa VIP / VIP Area
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Krzysztof Małyszka
Kierownik ochrony / Security manager

Tomasz Baumgart
DJ

Sławomir Bajew
Spiker / Speaker

Zuzanna Ostańska
Spiker / Speaker

Tarant Events
Obsługa komputerowa i pomiar czasu / Results, 
timekeeping

Martyna Kaczmarek
Rafał Kaczmarek
M&R PHOTO – fotograf / Photographer

Katarzyna Lichnowska
Kaskal - fotograf / Photographer

Jakub Krukowski
Oprawa graficzna

Pracownicy Gospodarstwa Baborówko oraz 
Ośrodka Jeździeckiego Pałac Baborówko
Niezastąpieni Wolontariusze Festiwalu

Vanda Stewart (IRL)
Sędzia Główny CCI4*-S / Ground Jury President 
CCI4*-S

Tomasz Mossakowski (POL)
Sławomir Pietrzak (POL)
Agnieszka Mossakowska-Knast (POL)
Agata Jarzycka (POL)
Józef Śnieżek (POL)
Żaneta Sokołowska (POL)
Sędziowie / Ground Jury Members

Gillian Kyle (IRL)
Delegat Techniczny / Technical Delegate

Tomasz Kowala (POL)
Delegat Techniczny / Technical Delegate

Lars Christensson (SWE)
Gospodarz Toru - próba terenowa / Course 
Designer 

Bogusław Jarecki (POL)
Gospodarz Toru - próba terenowa / Course 
Designer 

Łukasz Szustorowski (POL)
Gospodarz Toru - próba skoków / Jumping 
Course Designer 

Małgorzata Szkudlarek (POL)
Szef Komisarzy / Chief Steward

Anna Augustyńska - Mincger (POL)
Alina Talik-Przechrzta (POL)
Jaga Matusiak (POL)
Komisarze / Assistant Stewards

Małgorzata Świderek-Baran (POL)
Delegat Weterynaryjny / Veterinary Delegate

Maciej Przewoźny (POL)
Marta Zmiertka (POL)
Lekarze weterynarii Zawodów / Treating 
Veterinarians

Karol Lauk (POL)
Waldemar Olech (POL)
Kowale / Farriers

OSOBY OFICJALNE          OFFICIALS   
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PROGRAM      

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2019

10.00 
– 

18.00

Baborówko Horse Sale Show 
Aukcja koni sportowych – 
jazdy testowe

Ar
en

a 
C 12.30 

- 
18.00

Ujeżdżenie ZK 1*

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA 2019

10.00 
– 

18.00

Baborówko Horse Sale Show 
Aukcja koni sportowych – 
jazdy testowe

Ar
en

a 
A 8.45 

– 
17.30

Ujeżdżenie CCI3*-S, Finał PP 
WKKW Młodych Jeźdźców
Ujeżdżenie CCI4*-S*, Finał 
PP WKKW Seniorów
Ujeżdżenie ZK1* Finał PP 
WKKW Juniorów Młodszych

Ar
en

a 
B 10.00 

- 
14.30

Ujeżdżenie CCI2*-S, Finał PP 
WKKW Juniorów, Open

Ar
en

a 
C 8.30 

– 
15.30

Ujeżdżenie ZK L Finał PP 
WKKW Młodzików 
Ujeżdżenie ZK L

Ar
en

a 
D 9.00 

– 
16.00

Skoki ZK 1*
Skoki ZK L Finał PP WKKW 
Młodzików
Skoki ZK L

SOBOTA, 28 WRZEŚNIA 2019

9.00 

Cross CCI2*, Finał PP WKKW 
Juniorów, Open
Cross CCI3*, Finał PP WKKW 
Młodych Jeźdźców
Cross CCI4*, Finał PP WKKW 
Seniorów

15.30
Cross ZK 1* 
Cross ZK 1* Finał PP WKKW 
Juniorów Młodszych

Ar
en

a 
A

16.00
Prezentacja koni aukcyjnych 
Dekoracja ZK 1*

St
od

oł
a

20.00 Aukcja koni sportowych – 
licyctacja

NIEDZIELA, 29 WRZEŚNIA 2019

10.30
Cross ZK L Finał PP WKKW 
Młodzików
Cross ZK L

Ar
en

a 
A

10.00

Skoki CCI2*-S, Finał PP 
WKKW Juniorów, Open

Dekoracja ZK L Finał PP 
WKKW Młodzików

Skoki CCI3*-S, Finał PP 
WKKW Młodych Jeźdźców

Dekoracja ZK L

Pokazy

14.30

Skoki CCI4*-S, Finał PP 
WKKW Seniorów
Skoki ZK 1*  Finał PP WKKW 
Juniorów Młodszych

17.00 Zakończenie zawodów
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THURSDAY 26.09.2019    

10.00 
– 

18.00

Baborówko Horse Sale Show 
- Sport Horses Auction – Test 
rides

Ar
en

a 
C 12.30 

- 
18.00

Dressage ZK1*

FRIDAY 27.09.2019

10.00 
– 

18.00

Baborówko Horse Sale Show 
- Sport Horses Auction – Test 
rides

Ar
en

a 
A 8.45 

– 
17.30

Dressage CCI3*-S
Dressage CCI4*-S 
Dressage ZK1* Polish 
Eventing Cup Final

Ar
en

a 
B 10.00 

- 
14.30

Dressage CCI2*-S

Ar
en

a 
C 8.30 

– 
15.30

Dressage ZK L Polish 
Eventing Cup Final
Dressage ZK L

Ar
en

a 
D 9.00 

– 
16.00

Show jumping ZK 1*
Show jumping ZK L Polish 
Eventing Cup Final
Show jumping ZK L

SATURDAY 28.09.2019

9.00 
Cross CCI2*
Cross CCI3*
Cross CCI4*

15.30
Cross ZK 1* 
Cross ZK 1* Polish Eventing 
Cup Final

Ar
en

a 
A

16.00
Auction horses presentation 
Prize-giving ceremony ZK1*

W
oo

de
n 

B
ar

n
   Sport Horses Auction

SUNDAY 29.09.2019

10.30
Cross ZK L Polish Eventing 
Cup Final
Cross ZK L 

Ar
en

a 
A

10.00

Show jumping CCI2*-S

Prize-giving ceremony ZK L 
Polish Eventing Cup Final

Show jumping CCI3*-S 

Prize-giving ceremony ZK L

Shows

14.30
Show jumping CCI4*-S
Show jumping ZK 1* Polish 
Eventing Cup Final

17.00 Closing Ceremony

TIMETABLE   

20.00
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PRZEWODNIK PO AUKCJI          SPORT HORSES AUCTION GUIDE   

   Przed aukcją:
-  możliwość zapoznania się z wynikami profesjo-

nalnych badań weterynaryjnych, obejmujących 
m.in. badanie kliniczne z endoskopią i czterna-
ście zdjęć RTG;

-  możliwość konsultacji z lekarzami wet. z kliniki 
Equi Vet Serwis Dr Macieja Przewoźnego;

-  możliwość wzięcia udziału w jazdach testowych 
i konsultacjach weterynaryjnych w środę (w godz. 
od 16:00 do 19:00) oraz w czwartek i piątek 
(w  godz. od 10:00 do 18:00), po wcześniejszym 
umówieniu;

-  oficjalna prezentacja koni przed aukcją odbędzie 
się na hipodromie A w sobotę o godz. 16:00.

Proste zasady:
-  brak wadium;
-  otwarty charakter licytacji bez konieczności 

wcześniejszej rejestracji;
-  licytacja odbywa się w polskich złotych w kwotach 

netto, a minimalne postąpienia to 1000 zł, przy 
wybranych koniach zostanie doliczony 8% VAT, 
co zostanie wskazane przez aukcjonera.

Po przybiciu:
-  konieczność pisemnego potwierdzenia zawarcia 

umowy sprzedaży w ciągu 10 minut od przybicia;
-  trzy dni na zapłatę całkowitej ceny sprzedaży;
-  odebranie konia jest możliwe po zapłacie całko-

witej ceny sprzedaży;
-  możliwość zapłaty całkowitej ceny sprzedaży 

w  walucie Euro (EUR), powiększonej o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1% łącznej kwoty 
sprzedaży;

-  oferujemy możliwość ubezpieczenia konia i po-
moc w organizacji transportu.

  Before the auction:
-  possibility to look into professional veterinary 

examinations, including general clinical exam-
inations with endoscopy and 14 RTG photos;

-  possibility for consultation with veterinarians 
from Equi Vet Service Clinic;

-  possibility for test rides and consultation with 
veterinarians on Wednesday from (4:00PM to 
7:00PM), Thursday and Friday (from 10:00AM 
to 6:00PM), after prior arrangement;

-  official presentation of the horses before the 
auction at the Hippodrome A on Saturday at 
4:00PM;

The rules:
-  lack of bid bond;
-  open character of the auction, without having 

to register beforehand;
-  the auction will be held in PLN in the net 

amount, and the minimum increment is 
1000PLN, for selected horses an 8% VAT will 
be added, which will be announced by the auc-
tioner;

After the auction:
-  obligatory signing of the sales agreement no 

longer than 10minutes after the winning bid;
-  three days to pay the total price;
-  pick-up of the horse possible only after paying 

the full price;
-  possibility to pay the full price in EUR, enlarged 

by a handling charge of 1% of the full price;
-  we offer the possibility of insuring the horse 

and to help with transport;
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EL NINO EWITA

nr 06 | p.21

LISTA KONI          HORSES COLLECTION   

QUINTUS 
JUNIOR

nr 12 | p.29

LITTLE 
CARTIER

nr 03 | p.17

ROSA SORDIA

nr 08 | p.23

FEBRINA

nr 10 | p.26

LAJOLIE 5

nr 04 | p.18

LANDSCAPE 
SUNRISE

nr 01 | p.14

JODCASALL A-Z

nr 09 | p.25

RIS DE TALM

nr 07 | p.22

SMUGA M

nr 05 | p.19

WERNISAŻ

nr 11 | p.27

GREEN LIGHT M

nr 02 | p.15
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LISTA KONI          HORSES COLLECTION   

SYMBELLA M

nr 15 | p.32

ODESSA

nr 16 | p.33

LUCAS

nr 18 | p.36

GULIWER

nr 17 | p.35

QUINTERO – J

nr 14 | p.31

ALUZJA

nr 13 | p.30

SKYLIGHT XX

nr 19 | p.37

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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Rasa / Breed Oldenburska /  
Oldenburg (OS)

Wiek / Year of birth 2014

Ojciec / Sire Lyjanero

Ojciec matki / Dam out of Escudo I

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 172 cm

LYJANERO

LANDOS
LORD

UTA V

URZONA
CASALL

PIAVE III

ESCADA

ESCUDO I
ESPRI

ATHENE

AMORETTA
AIRPORT

ELISEE

  Landsacpe Sunrise to 5 -letni, rosły wałach 
zapisany do księgi Oldenburskiej, o bardzo dobrej 
sportowej sylwetce. Został obdarowany przez naturę 
bardzo dobrymi   trzema chodami. Ma świetny stęp, 
a co za tym idzie doskonały galop. Koń dysponuje sil-
nym skokiem, ale za razem jest lekki i dynamiczny. 

Jego ojcem jest vice champion korungu Holsztyńskie-
go ogier Lyanero, syn Landosa l z matki po Casall. 
Matka   wałacha Landscape Sunrise to klacz Escada 
po ogierze Escudo l. Od tej klaczy są już dwa konie 
rywalizujące w skokach przez przeszkody: Einste-
in, startujący w konkursach do 135 cm oraz Cristall 
-  7-letni wałach po ogierze Cristallo l, który trafił 
do Michała  Kaźmierczaka.

Landscape Sunrise   to bardzo przyszłościowy koń 
sportowy obdarzony dużym potencjałem i talentem 
do sportu jeździeckiego.

  Landscape Sunrise is a 5-year-old well-build 
and athletic gelding, registered in the Oldenburg 
studbook. He has three good gaits, with an exception-
al walk and canter. A powerful jumper, but dynamic 
and light at the same time. 

His sire is the vice-champion of the Holsteiner ko-
rung – Lyanero (Landos I x Casall). Landscape Sun-
rise’s dam is Escada, by Escudo I. This mare has 
already given two successful showjumpers: Ein-
stein, competing up to 135 cm classes, and Cristall 
– a 7-year-old gelding by Cristallo I, currently trained 
by Michał Kaźmierczak.

Landscape Sunrise is a promising horse, with great 
potential and talent for the equestrian sport. 

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: LL 90 cm- Pęczerzyno 06.2019 (0 p.)

LANDSCAPE 
SUNRISE

01
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Cassilio

Ojciec matki / Dam out of Le Voltaire

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

CASSILIO

CASSINI I
CAPITOL I

WISMA

M-HERALDIK
HERALDIK xx

ROULETTE

GENERACJA

LE VOLTAIRE
VOLTAIRE

FERIALIET

GIRLANDA
LOMBARD

GITANA

  Green Light M to 4-letnia klacz rasy Polski koń 
szlachetny półkrwi. Charakteryzuje się elegancką budo-
wą i dużą siłą skoku. Ma bardzo zrównoważony charakter 
i jest chętna do współpracy z jeźdźcem.

Ojcem Green Light M jest ogier Cassilio - syn wybitnego 
holsztyńskiego ogiera Cassini I i wnuk legendarnego ogie-
ra Capitol, wywodzącego się z linii Cottage Son xx. Matka 
ogiera Cassilio M-Heraldik była córką pełnej krwi ogiera 
Heraldik, który był najczęściej używanym ogierem pełnej 
krwi w Niemczech. Aktualnie Cassilio startuje w konkur-
sach Grand Prix. Matką Green Light M jest klaczv Gene-
racja po Le Voltaire. Jej rodowód łączy w sobie geny ogiera 
Voltaire, wywodzącego się od ogiera pełnej krwi angiel-
skiej Furioso ze strony ojca, oraz holsztyńskiego ogiera 
Landgraf I syna pełnej krwi angielskiej ogiera Ladykiller. 

Połączenie w rodowodzie klaczy Green Light M wybitnych 
ogierów holsztyńskich i hanowerskich z dolewem peł-
nej krwi angielskiej zaowocowało talentem do skoków 
przy  jednoczesnej wspaniałej wydolności dając wszel-
kie predyspozycje do konkurencji WKKW. To właśnie 
w tej konkurencji rozpoczęła udział w zawodach. 

  Green Light M is a 4-year-old Polish halfbred 
mare. She is elegantly built and has a powerful jump. 
Easy to handle, well-balanced and eager to cooperate 
with the rider. 

Green Light M’s sire is Cassilio – son of an outstand-
ing holsteiner Cassini I and grandson of the legendary 
Capitol, from the line of Cottage Son xx. Cassilio’s dam 
– M-Heraldik, was sired by the thoroughbred Heraldik, 
the most popular thoroughbred in German horse 
breeding. Cassilio is currently competing up to Grand 
Prix classes. Green Light M’s dam is Generacja by Le 
Voltaire. Her pedigree connects the genes of Voltaire 
coming from the thoroughbred Furioso on the sire’s 
side, and the holsteiner Landgraf I, by Ladykiller xx.

The combination of outstanding holsteiner and hano-
verian stallions with thoroughbred sires in Green Light 
M’s breeding has resulted with her talent for show-
jumping and stamina. These traits make her a perfect 
horse for eventing, and she already started competing 
at national shows. 

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L -100 cm -  Racot 08.2019 (2 m-ce/pl, D:31,6/ XC:0/0 /SJ:0)

GREEN LIGHT M 02



Gramy
dla sportu

Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.
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Gramy
dla sportu

Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2008

Ojciec / Sire Cartier II

Ojciec matki / Dam out of Landwind II

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

Cartier II

CHEENOOK
CARETINO

TRIKA

ELLEN
EVERGREEN

JETTE

LOSITA 2

LANDWIND II
LANDGRAF I

PAMIR

LANDWIND II
CANDYBOY

WELMOED

  Little Cartier to bardzo urodziwy, dobrze zbu-
dowany 11-letni wałach rasy szlachetnej półkrwi. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą techniką skoku i jest 
w typie nowoczesnego konia sportowego. Jest dobrze 
ujeżdżony i przyjemny do jazdy. Ma dużą potęgę sko-
ku, jest szybki i zwinny.

Ojciec Little Cartier – Cartier II jest synem holsztyń-
skiego ogiera Cheenook, który jest potomkiem takich 
sław jak Caretino, Caletto II czy Cor de la Bryere. Mat-
ka Little Cartier – Losita 2 jest córką Landwind IIB, 
który jest potomkiem legendarnego ogiera Landgraf 
I- wywodzącego się z linii pełnej krwi angielskiej La-
dykillera.

Little Cartier to ambitny koń z dużymi możliwościami 
skokowymi. Jest w stałym treningu sportowym i star-
tował w konkursach skoków do 140 cm. To koń z du-
żymi predyspozycjami do skoków zarówno dla profe-
sjonalisty, jak i dla osoby mniej doświadczonej.

  Little Cartier is a good-looking, well-built 
11-year-old Polish halfbred gelding. He is a modern 
sport horse type, with a great jumping technique. 
Well trained and pleasant to ride. He is fast and agile, 
with a powerful jump. 

Little Cartier’s sire – Cartier II, is sired by the hol-
steiner stallion Cheenook, which comes from such 
stars as Caretino, Caletto II or Cor de la Bryere. Little 
Cartier’s dam – Losita 2 is sired by Landwind IIB, who 
is a descendant of the legendary Landgraf I – coming 
from the line of the thoroughbred Ladykiller. 

Little Cartier is ambitious, with big jumping capabil-
ity. He is in regular training and competed up to 140 
cm. Predisposed for showjumping, a horse for a pro-
fessional athlete as well as a less experienced rider.

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: N 120 cm - Kwidzyn 06.2019 (5 m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm - Kwidzyn 
06.2019  (3m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm - Sopot 05.2019 (2 m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm - Sopot 05.2019 (13 m-ce/pl, 
0 p.) • N 120 cm - Biskupiec 08.2018 (28 m-ce/pl, 0p.) • C 130 cm - Biskupiec 08.2018 (30 m-ce/pl, 4 p.) • C 130 
cm - Olsza 06.2018 (38 m-ce/pl, 0 p.) • C 130 cm - Drzonków 05.2018 (18 m-ce/pl, 0 p.)

LITTLE 
CARTIER

03
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Rasa / Breed Holsztyńska / 
Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Lyjanero

Ojciec matki / Dam out of Quidam de Revel

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 169 cm

LYJANERO

LANDOS
LORD

UTA V

URZONA
CASALL ASK

PIAVE III

VERONESS

QUIDAM DE REVEL
JALISCO B

DIRKA

R-CORALLE
CARTHAGO

VERONA

  Lajolie 5 to 6-letnia klacz rasy holsztyńskiej. Lajolie 
5 jest bardzo dobrze zbudowana, ma świetną technikę 
skoku i jest bezproblemowa w obsłudze.

Ojcem klaczy Lajolie 5 jest doskonały ogier Lyjanero, vice 
champion Korungu, syn Landosa l, który z powodzeniem 
startuje w konkursach 145 cm. Matka Lajolie 5 - klacz 
Veronesse łączy wybitne linie ogierów Quidam de Revel 
i Carthago. Quidam de Revel w 2003 i 2004 roku był uznany 
za najlepszego w światowym rankingu kryjących ogierów 
w dyscyplinie skoków. Carthago to natomiast wybitny re-
produktor związku holsztyńskiego, który został miano-
wany na najlepszego konia sportowego drugiej połowy lat 
dziewięćdziesiątych. Veronesse urodziła m.in. ogiera Clas-
sic Boy 24 (konkursy 145 cm). Jej matka, klacz R-Coralle 
urodziła natomiast klacz Coralle 41 (konkursy 150 cm).

Lajolie 5 ma za sobą bezbłędne starty w Niemczech 
oraz  w Polsce (120 cm). Lajolie 5 ze względu na swoje 
duże możliwości skokowe jest koniem dla profesjonalisty 
do dużego sportu jak i dla osoby rozpoczynającej karierę 
jeździecką.

  Lajolie 5 is a 6-year-old holsteiner mare with 
a good conformation and great jumping technique. Easy 
to handle at home and during shows. 

Lajolie 5’s sire is the amazing Lyjanero, vice-champion of 
the holsteiner korung, sired by Landos I, competing up to 
145 cm level. Lajolie 5’s dam is Veronesse, whose breed-
ing includes the lines of Quidam de Revel and Carthago. 
Quidam de Revel in 2003 and 2004 was considered the-
best sire of showjumping horses in the world. Carthago 
is a holsteiner stallion that left many Grand Prix-lev-
el horses, and has been named the best sport horse 
of the second half of the 1990’s. Veronesse is the mother 
of Classic Boy 24, competing at international shows up to 
the 145 cm level. Veronesse’s dam – R-Coralle, is the 
mother of Coralle 41 (competing up to the 150 cm level). 

Lajolie 5 is in regular training, with clear rounds in young 
horse classes up to the 120 cm level in Germany and 
Poland. Thanks to her amazing jumping capability and 
a well-balanced character, she is the perfect horse for a 
professional as well as for a less experienced rider. 

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: P 110 cm – Drzonków 06.2019 (4 m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm – Drzonków 
06.2019 (6 m-ce/pl, 0 p.)

LAJOLIE 504
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Cassilio

Ojciec matki / Dam out of Elvis

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 169 cm

CASSILIO

CASSINI I
CAPITOL I

WISMA

M-HERALDIK
HERALDIK xx

ROULETTE

SELENE M

ELVIS
LE MEXICO

OGINA

SYLWIA
FANIMO

SEGOWIA

  Smuga M to 4-letnia klacz rasy Polski koń szla-
chetny półkrwi. Klacz ta obdarzona jest niezwykłym ta-
lentem do skoków, poprawną budową i elastycznym ru-
chem w trzech chodach.

Ojcem Smugi M jest ogier Cassilio - syn wybitnego 
holsztyńskiego ogiera Cassini I i wnuk legendarnego 
ogiera Capitol, wywodzącego się z linii Cottage Son xx. 
Matka ogiera Cassilio M-Heraldik była córką pełnej krwi 
ogiera Heraldik, który był najczęściej używanym ogierem 
pełnej krwi w Niemczech. Aktualnie Cassilio startuje 
w  konkursach Grand Prix pod Maksymilianem Wech-
tą. Matką Smugi M jest Selene M po ogierze Elvis. Elvis 
to ogier KWPN po le Mexico, który pozostawił po sobie 
wiele utalentowanych koni skokowych na poziomie Grand 
Prix jak: Joker, Ekwador, Boliwia czy Omar Plus S.  Klacz 
Selene M wywodzi się z jednej z najlepszych moszniań-
skich linii koni sportowych rodziny klaczy Sauge. Babka 
klaczy Selene M, klacz Segowia po Genius dała wiele 
cennych koni sportowych, w tym klacz Sewilla po Le Vol-
taire oraz Senior po og. Rytm.

Smuga M jest w stałym treningu i  wykazuje bardzo duży 
potencjał do konkurencji skoków przez przeszkody.

  Smuga M is a 4-year-old Polish warmblood mare. 
Gifted with a talent for showjumping, a good conforma-
tion and three elastic gaits. 

Smuga’s sire is Cassilio – son of an outstanding holstein-
er Cassini I and grandson of the legendary Capitol, from 
the line of Cottage Son xx. Cassilio’s dam – M-Heraldik, 
was sired by the thoroughbred Heraldik, the most popular 
thoroughbred in German horse breeding. Cassilio is cur-
rently competing up to Grand Prix classes with Maksymil-
ian Wechta. Smuga M’s dam is Selene M, by Elvis. Elvis is 
a KWPN stallion by Le Mexico, for siring many successful 
Grand Prix level showjumpers, such as: Joker, Ekwador, 
Boliwia or Omar Plus S. Selene M comes from one of the 
best female lines of Moszna Stud Farm sport horses, from 
the family of the mare Sauge. Selene M’s granddam – 
Segovia by Genius, has given many valuable sport horses, 
including Sewilla by Le Voltaire and Senior by Rytm.

Smuga M is in regular training and and she is  predis-
posed for showjumping competitions.

SMUGA M 05
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Rasa / Breed Niemiecki Koń Sportowy / 
Deutsche Sportpferd

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire No Limit

Ojciec matki / Dam out of Purist

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 164 cm

NO LIMIT

NIMMERDOR
FARN

RAMONAA

HINULA
LANDGRAF I

INULA

EKSPLOZJA

PURIST xx

POLISH PRECEDENT  
xx

MILL LINE  xx

EKSPRESJA
DUDEK

EKSTAZA

  El Nino Ewita to 6-letni wałach rasy niemiecki 
koń sportowy. Poza wyjątkowymi zdolnościami skoko-
wymi charakteryzuje się bardzo dobrym, elastycznym 
ruchem i prawidłowym eksterierem.

El Nino Ewita jest synem ogiera No Limit 7 świetnie 
sprawdzającego się w konkurencji skoków. Na uwa-
gę zasługuję holenderski  Nimmerdor, łączący naj-
lepsze geny hodowli holsztyńskiej i KWPN. Cechował 
się  ogromnymi możliwościami, wielką ostrożnością 
i uwagą przy pokonywaniu przeszkód. Matka El Nino 
Ewita, Eksplozja jest córką ogiera pełnej krwi angiel-
skiej Purist, którego potomstwo osiąga wyniki sportowe 

El Nino Ewita to ambitny i wytrzymały koń startujący 
regularnie w konkurencji wkkw i skoków przez prze-
szkody osiągając bardzo dobre wyniki.  Jest przyjemny 
do jazdy i grzeczny w codziennej pielęgnacji. Stanowi za-
równo idealną propozycję dla  amatora, którego wpro-
wadzi w arkana jeździeckie, jak i dla doświadczonego 
jeźdźca, aby zdobywać największe sukcesy.

  El Nino Ewita is a 6-year-old German Sport Horse 
gelding. Apart from his outstanding showjumping tal-
ents, he also has elastic movements and good confor-
mation. 

El Nino Ewita’s sire is the showjumper No Limit 7. His 
pedigree includes the holsteiner Nimmerdor, with great 
holsteiner and KWPN genes, successful at many inter-
national hippodromes. He had great jumping capability 
and carefulness over fences. El Nino Ewita’s dam, Ek-
splozja, is sired by the thoroughbred Purist, whose off-
spring includes Barwinio, who competed at the World 
Championships in 2006. 

El Nino Ewita is an ambitious horse, competing in event-
ing and showjumping classes with great results. Easy to 
ride and handle during everyday work. An ideal mount 
for an amateut rider to introduce them to the sport, as 
well as for an experienced athlete.

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: A** 110 cm - GER Kemnitz 08.2019 (8 m-ce/pl, 7,20/10 p.) • A** 110 cm - 
GER Baschütz bei Bautzen 07.2019 (3 m-ce/pl, 7,70/10 p.) • L 100 cm - Kaczenice 06.2019 (3 m-ce/pl, 0 p.) • P 110 
cm - Kaczenice 06.2019 (10 m-ce/pl, 0 p.) Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100 cm- Strzegom 07.2018 (10 
m-ce/pl , D:35,50/ XC:0/0,4 / SJ:0) • CNC L - 100 cm - Strzegom 08.2019 (2 m-ce/pl, D:33:0 / XC:0/0 /SJ:0 )

EL NINO EWITA 06
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Rasa / Breed Holsztyńska / 
Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Adagio De Talma

Ojciec matki / Dam out of Carvallo

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 169 cm

ADAGIO DE TALMA

LAMM DE FETAN
FERGAR MAIL

HARMONY DE FE

PEPITE DE TALMA
CONTENDER

JOYEUSE

RAISA

CARVALLO
CARTHAGO

FLOWERSTAR

MALVE IV
LINARO

FLOCKE II

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: LL 90 cm- Dziembówko 08.2019  (2 m-ce/pl, 0 p.) • miniLL 60 cm - Damysławek 
07.2019 (1 m-ce/pl, 0 p.) • LL 90 cm - Solec Kujawski 07.2019 (3 m-ce/pl, 0 p.) • LL 90 cm - Turzyn 05.2019  (28 m-ce/pl, 0 p.)

  Ris de Talm to 4-letni wałach rasy holsztyńskiej. 
Jest bardzo dobrze zbudowany, w eleganckim typie 
konia sportowego, ponadto jest obdarzony bardzo ela-
stycznym ruchem. Wykazuje bardzo duże możliwości 
skokowe, jest koniem jezdnym i bezproblemowym w ob-
słudze.

Ojcem wałacha Ris de Talm jest ogier rasy Selle Francais 
Adaggio de Talma, który zdobył tytuł wiceczempiona koni 
3 letnich. Z kolei ojcem Adaggio de Talma jest Lamm de 
Fetan, który ma swoim koncie wiele wspaniałych wyni-
ków sportowych. Matka Addagio de Talma to  25 lat stał 
się prawdziwą wizytówką rasy holsztyńskiej. Był jednym 
z najchętniej używanych reproduktorów i  pozostawił 
po sobie niemal dwieście uznanych klaczy i około czter-
dziestu uznanych ogierów. 

Ris de Talm z powodzeniem rozpoczął karierę w skokach, 
notując bezbłędne przejazdy. Wykazuje ogromny poten-
cjał skokowy co sprawia, że jest to koń z dużymi predys-
pozycjami do startów na najwyższym poziomie

  Ris de Talm is a 4-year-old holsteiner gelding. 
Well-built, elegant and elastic in three gaits. Easy to ride 
and handle. 

Ris de Talm’s sire is the Selle Francais Addagio de Tal-
ma, vice-champion in the 3-year-old group. Addagio de 
Talma’s sire is Lamm de Fetan, a successful showjump-
er. Addagio de Talma’s dam is by the famous Contender, 
a trademark holsteiner stallion for the last quarter of the 
century, one of the most popular holsteiner stallions, 
leaving around 200 approved mares, and 40 approved 
stallions. Ris de Talm’s female line includes Carvallo, son 
of the legendary Carthago Z. 

Ris de Talm has started competing in showjumping 
with clear rounds. A great jumping potential makes him 
a horse predisposed for high-level competitions. 

RIS DE TALM07
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2014

Ojciec / Sire Sword xx

Ojciec matki / Dam out of  Brentano II

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Ciemnogniada / Dark Bay

Wzrost / Size 172 cm

SWORD xx

GLIMMERMAN xx
GLOW xx

PEACEHAVEN xx

SILVER-LADY xx
RUSTAN xx

SILVER IKON xx

ROSA BRENNA

BRENTANO II
BOLERO

GLOCKE

ROSA ISSA
ISHAN

ROSA AGA

  Rosa Sordia to 5-letnia klacz rasy Polski koń szla-
chetny półkrwi. Rosa Sordia to wysoka i smukła klacz, 
charakteryzuje się wspaniałym ruchem w szczególności 
w kłusie, jest zrównoważona i bardzo odważna w próbie 
terenowej.

Ojcem klaczy Rosa Sordia jest pełnej krwi angielskiej 
ogier Sword xx. To ogier, który charakteryzuje się obszer-
nym galopem i dużą siłą skoku. Jego potomstwo ma na 
koncie wiele zwycięskich gonitw, a także z powodzeniem 
rywalizuje w konkurencji WKKW. Matką Rosy Sordii, jest 
klacz Rosa Brenna po hanowerskim ogierze Brentano 
II. Reproduktor ten w wieku 3 lat zdobył tytuł champio-
na ujeżdżenia (indeks 141,4 pkt.), a w łącznej klasyfikacji 
Korungu tytuł II championa z indeksem 130 pkt. W roku 
2003 zdobył tytuł ogiera roku w związku Hanowerskim.

Rosa Sordia regularnie startuje w konkursach krajowych 
WKKW i ma na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w 
klasie L. Połączenie efektownego i wydajnego ruchu z 
dolewem pełnej krwi angielskiej pozwala sądzić, że Rosa 
Sordia to bardzo przyszłościowy koń do WKKW.

  Rosa Sordia is a 5-year-old Polish halfbred mare. 
A  tall and slim mare, with great movement, especially 
in the trot. Well-balanced and brave during cross-country. 

Rosa Sordia’s sire is the thoroughbred Sword xx, a stal-
lion with an extensive canter and a powerful jump. 
His offspring has been succesful in racing and eventing. 
Rosa Sordia’s dam is Rosa Bremma, by the  hanoveri-
an Brentano II. He was the 3-year-old dressage cham-
pion with the index score of 141,4 points, and the over-
all vice-champion of the korung, with the score of 130 
points. In 2003, he won the stallion of the year title in the 
Hanoverian Horse Breeding Association. His offspring 
was succesful at many international shows, including 
the Olympic Games and World Championships. 

Rosa Sordia is competing at national eventing shows, 
and has already won an L class. Her efficient movement 
and the influence of thoroughbred horses in her pedigree 
promise a great career in eventing. 

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100cm - Walewice 07.2019 (1 m-ce/pl, D:30,4/ XC:0/0 / SJ:0) • CNC 
L - 100cm - Racot 05.2019 (22 m-ce/pl, D:29,7/ XC:0/3,2/ SJ: 8)

ROSA SORDIA 08
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2014

Ojciec / Sire Cascadello

Ojciec matki / Dam out of Enjoy Plan

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 164 cm

CASCADELLO

CASALL
CARETINO

KIRA XVII

VIVIANA
CLEARWAY

IRANA

JODA

ENJOY PLAN
ALYDAR

BEL SHEBA

JAMPOLKA
DAKOTA

JAKANA

  Jodcasall A-Z to subtelnej urody 5-letni wałach 
rasy Polski koń szlachetny półkrwi. Wyróżnia go wyjątko-
wa elegancja, nowoczesny sportowy typ i lekkość ruchu 
we wszystkich chodach.  Jest przyjemny w codziennej 
pielęgnacji i wygodny do jazdy.

Ojcem Jodcasalla A-Z jest fantastyczny Cascadello I, zwy-
cięzca  licencji holsztyńskiej w 2011 r. Jego ojciec legen-
darny Casall, pod Rolf Goran Bengtssonem odnosił wiele 
sukcesów w zawodach Grand Prix. Cascadello I został 
sprzedany na aukcji za rekordową cenę 600.000 euro.  
Przekazuje potomstwu urodę, ogromne możliwości sko-
kowe i prawidłowy eksterier. Talent skokowy Jodcasall 
A-Z zawdzięcza obecności w rodowodzie ogiera pełnej 
krwi angielskiej Enjoy Plan, który daje konie świetnie ra-
dzące sobie w gonitwach płaskich i płotowych.

Jodcasall A-Z doskonale prezentuje się na czworobo-
ku, świetnie galopuje i jest bardzo odważny. Jezdność 
i zrównoważony charakter oraz predyspozycje powodują, 
że jest on doskonałym koniem dla początkującego jeźdź-
ca oraz dla  bardziej doświadczonego zawodnika.

  Jodcasall A-Z is a subtle 5-year-old Polish half-
bred gelding. An elegant and modern sport horse, with 
a light movement in all three gaits. Easy to handle and 
comfortable to ride. 

Jodcasall’s sire is the fantastic Cascadello I, the winner 
of the holsteiner license in 2011. His sire is the legend-
ary Casall, successful with Rolf Goran-Bengtsson in 
Grand Prix, World Cup and European Championships 
classes. Cascadello I was sold for the record-breaking 
price of 600 000 euro. He passes down beauty, jumping 
capability and a good conformation to his offspring. Jod-
casall A-Z’s showjumping talent also comes from the 
thoroughberd Enjoy Plan, a sire of racing horses, suc-
cesful both on the flat and in steeplechases. 

Jodcasall A-Z is elegant in the dressage, he has a great 
canter and is very brave during cross-country. Rideabil-
ity and a balanced character make him a perfect mount 
for a less experienced rider. His bravery and willingness 
to fight, as well as his predispositions, make this horse 
a promising youngster for a professional athlete. 

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100cm - Jaroszówka 06.2019 (3 m-ce/pl, D:28,1/ XC:0/0 SJ:4) • CNC 
L - 100 cm- Strzegom 04.2019 (4 m-ce/pl, D:30,9/ XC:0/0 /SJ:0)
Wyniki Ujeżdżenie / Results Dressage: A-L1  Poznań 02.2019 (1 m-ce/pl, / 67,632)

JODCASALL A-Z 09
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Rasa / Breed KWPN

Wiek / Year of birth 2010

Ojciec / Sire Vingino

Ojciec matki / Dam out of Burggraaf

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Siwa / Grey

Wzrost / Size 173 cm

VINGINO

VOLTAIRE
FURIOSO II

GOGO MOEVE

NOTRE DAME II
CASSINI I

INESSA

L-BRINA

BURGGRAAF
LANDGRAF I

LOANDA

ZEBRINA
OLDENBURG

NICOLE

  Febrina to 9-letnia klacz rasy KWPN, o bardzo mocnej, 
lecz eleganckiej budowie. Obdarzona jest niezwykłą potęgą 
skoku, jest koniem zrównoważonym i dobrze się prowadzi.

Ojcem klaczy Febrina jest ogier Vingino, po słynnym re-
produktorze Voltaire. Wyniki potomstwa Voltaire pozwoliły 
zająć mu drugie miejsce w Światowym Rankingu Ogierów 
(1995/96) - ojców koni skokowych. Po stronie żeńskiej ogie-
ra Vingino znaleźć można wybitnego holsztyńskiego ogiera 
Cassini I. Ten z kolei jest synem legendarnego ogiera Capi-
tol I. Matką Febriny jest klacz L-Brina, córka holsztyńskiego 
ogiera Burggraaf. Burggraaf natomiast jest wspaniałym 
efektem połączenia Landgrafa I i Cor de la Bryere.

Febrina regularnie startuje w konkursach krajowych 
Grand Prix, a także ma na swoim koncie dobre wyniki 
zawodach międzynarodowych w skokach. Duże predys-
pozycje skokowe i zrównoważony charakter powodują, 
że  Febrina do świetny koń zarówno dla profesjonalisty 
jak i dla młodszego lub mniej doświadczonego jeźdźca.

  Febrina is a 9-year-old KWPN mare with a strong 
but elegant conformation. She is gifted with a powerful 
jump, well-balanced character and great rideability. 

Febrina’s sire is Vingino, by the world-famous Voltaire. 
The results of Voltaire’s offspring have given him the sec-
ond place in the international showjumping stallions 
ranking of 1995/96. Vinginio’s female line includes the 
exceptional holsteiner Cassini I, the sire of the legendary 
Capitol I, from the line of Cottage Son xx – father of such 
stars as Carthago Z or Cento. Febrina’s dam is L-Brina, 
the daughter of holsteiner Burggraaf. Burggraaf is the 
amazing outcome of the connection of Landgraf I with 
Cor de la Bryere. 

Febrina is competing up to national Grand Prix level, 
as  well as at international shows. Great showjumping 
predispositions and a good character makes her the per-
fect horse for a professional, but also for a junior or less 
experienced rider. 

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: CSI2* 135 cm - Ciekocinko 08.2019 (20 m-ce/pl, 4 p.) • CC 140 cm - Dąbrówka 
Mała 07.2019  (7 m-ce/pl, 0 p.) • CSI2*135 cm - Ciekocinko 05.2019 (5 m-ce/pl, 4 p.) • CC 140 cm - CSI2* Ciekocinko 
05.2019 (16 m-ce/pl, 4 p.) • C 135 cm - Poznań 05.2019  (4 m-ce/pl, 0 p.) • C 130 cm - Biskupiec 04.2019 (13 m-ce/pl, 
0 p.) • C 130 cm - Strzegom 04.2019 (21 m-ce/pl, 0 p.) • C 130 cm - CSI1* Cavaliada poznań  12.2018 (15 m-ce/pl, 0 p.)

FEBRINA10
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2013

Ojciec / Sire Contendor

Ojciec matki / Dam out of Pluspunkt

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 166 cm

CONTENDOR

CONTENDRO
CONTENDER

BRAVO

CLASSIC GIRL
COMPLIMENT

SANTANA

WERSJA M

PLUSPUNKT
PILOT

DONNA

WERTA
TOLEDO xx

WENDETTA

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC 2* - 110 cm  - Racot 09.2019 (8 m-ce/pl, D:31,4 / XC:0/0 /SJ:0) • CNC 1* 
- 105 cm - Kwieki 06.2019 (6 m-ce/pl, D:32,2/ XC:0/12,8 /SJ:0) • CNC 1* - 105 cm - Kwieki 08.2018 (10 m-ce/pl, 
D: 29,2/ XC:0/12 /SJ:0) • CNC L - 100 cm - Baborówko 05.2018 (1 m-ce/pl, D: 26,4 /XC:0/0 /SJ:0) • CNC L - 100 
cm - Sopot 05.2018 (1 m-ce/pl, D: 31,1 /XC:0/0 /SJ:0) Wyniki Skoki / Results Show Jumping: P 110 cm – Sopot 
12.2018  (15 m-ce/pl, 0 p.) • P 110 cm – Sopot 11.2018 (29 m-ce/pl, 0 p.)

  Wernisaż to 6-letni wałach rasy Polski koń szla-
chetny półkrwi. Charakteryzuje się mocną budową, dobrą 
techniką skoku i elastycznym ruchem w trzech chodach.

Ojcem Wernisaża M jest niezwykle efektowny ogier Conten-
dor, który odnosił sukcesy zarówno w skokach jak i w ujeż-
dżeniu. Jego ojcem natomiast jest wspaniały holsztyński 
ogier Contendro, który 4 lata z rzędu zdobywał tytuł najlep-
szego reproduktora koni do WKKW na świecie, a poprzez 
swojego ojca (Contender) jest reprezentantem rodziny Cor 
de la Byere. Potomstwo ogiera Contendro zostało sprze-
dane na aukcjach w Verdun za łączną sumę 4,6 miliona 
EURO ustanawiając rekord związku Hanowerskiego. Matka 
Wernisaża M to moszniańska klacz Wersja M po ogierze 
Pluspunkt, który jest potomkiem legendarnego ogiera Pilot. 

Wernisaż M startuje w WKKW na poziomie 2*, pewnie 
pokonując próbę terenową i notując bezbłędne przejazdy 
w skokach. Duże predyspozycje oraz zrównoważony cha-
rakter powodują, że jest to bardzo dobry koń dla młodego 
zawodnika rozpoczynającego karierę WKKW. 

  Wernisaż is a 6-year-old Polish halfbred gelding. 
Strongly built, with good jumping technique and three 
elastic gaits. 

Wernisaż M’s sire is the amazing Contendor, successful 
in showjumping and dressage. His sire is the outstand-
ing holsteiner Contendro, a four-time winner of the title 
of the best eventing sire in the world. Through his sire 
– Contender – he is the representative of the Cor de la 
Bryere bloodline. Contendro’s offspring was sold at auc-
tions in Verdun for the collective price of 4,6 million euro, 
a record-breaking amount for the holsteiner association. 
Wernisaż M’s dam is Wersja M, by Pluspunkt by the leg-
endary Pilot. 

Wernisaż M is competing at national eventing shows, at 
the 2* level. He is confident and brave in the cross-coun-
try and clear in the showjumping. A great horse for 
a young or amateur eventer. 

WERNISAŻ 11
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Rasa / Breed Holsztyńska / 
Holsteiner (HOLST)

Wiek / Year of birth 2014

Ojciec / Sire Quidam de Revel

Ojciec matki / Dam out of  Corofino I

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Kasztanowata / Chestnut

Wzrost / Size 169 cm

QUIDAM DE REVEL

JALISCO B
ALME

TANAGRA

DIRKA
NANKIN

ONDINE DE BAUGY

NANETT I

COROFINO I
CORRADO I

VALESKA IV

ZANETT
LANDGRAF I

RUNGARIA

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100 cm - Racot 08.2019 (14 m-ce/pl, D:35,6/ XC:0/0 /SJ:4)

  Quintus Junior to 5-letni wałach rasy holsztyńskiej, 
o bardzo szlachetnej budowie. Jest koniem jezdnym, bar-
dzo dobrze galopującym i chętnym do współpracy z jeźdź-
cem. Wykazuje bardzo duże predyspozycje skokowe. 

Ojcem Quintus Juniora jest legendarny ogier Selle Fran-
cais Quidam de Revel, który osiągnął wielkie sukcesy za-
równo w sporcie jak i w hodowli. Quidam de Revel zajął 
4 m-ce podczas IO w Barcelonie i niejednokrotnie wy-
grywał konkursy Grand Prix i Puchary Narodów. W 2003 
i 2004 roku był uznany za najlepszego w światowym 
rankingu kryjących ogierów w dyscyplinie skoków przez 
przeszkody. Warto zwrócić uwagę na linie żeńską Quintus 
Juniora. Matką jest klacz Nanett I, która urodziła m.in.: 
Quasar 13 uznany ogier, Quintus 89 – pełni bracia Quintus 
Juniora startujący z powodzeniem w konkrusach 150 cm. 
Jej matka - Zanett urodziła m. in. klacz Celeste 26 startu-
jącą w konkursach 160 cm.

Quintus Junior rozpoczyna starty w zawodach. Jego wy-
bitne pochodzenie w połączeniu z prezentowanymi moż-
liwościami skokowymi pozwalają sądzić, iż jest to koń 
z potencjałem zarówno do skoków jak i WKKW na naj-
wyższym poziomie.

  Quintus Junior is a 5-year-old holsteiner gelding. 
Well-built, rideable and with a great canter, willing to co-
operate with the rider. Predisposed for showjumping. 

Quintus Junior’s sire is the legendary Selle Francais 
Quidam de Revel, successful in sport and breeding. Quid-
am de Revel was fourth at the Olympic Games in Barce-
lona, and won many international Grand Prix and Nations 
Cup classes at top-level shows around the world. In 2003 
and 2004 he was considered the best sire of showjump-
ing horses in the world. Quintus Junior’s dam – Nanett 
I, is the mother of Quasar 13, an approved stallion, and 
Quintus 89 – full siblings of Quintus Junior, currently 
competing in classes up to the 150 cm level. Her dam – 
Zanett, is the mother of Celeste 26, competing in 160 cm 
classes. 

Quintus Junior is starting his career. His amazing breed-
ing and the presented capabilities make him a promising 
youngster for showjumping and eventing at the highest 
level. 

12QUINTUS 
JUNIOR
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Viscount

Ojciec matki / Dam out of Tjungske

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 172 cm

VISCOUNT

PYTHAGORAS
JULIO MARINER xx

KYRALEEN

RIGGY
BURGGRAAF

FRIGGY

ALZACJA

TJUNGSKE
CARTHAGO Z

O.K.WIGGY

ALABAMA
ELMERO

ALGERIA

  Aluzja to młoda, 4-letnia klacz wyhodowana 
w Stadninie Koni Racot, po ogierze Viscount, z mat-
ki po Tjungske. Charakteryzuje ją bardzo dobry ruch 
we  wszystkich trzech chodach, poprawna budowa 
i bardzo duża siła skoku. 

Ojcem Aluzji jest Viscount, to wyhodowany w Ho-
landii ogier KWPN, syn Pythagorasa, w którego ro-
dowodzie można odnaleźć takie sławy jak Quidam 
de Revel, Ladykiller xx czy Cor de la Bryere. Matka 
Aluzji – Alzacja jest córką niezwykle urodziwego 
i szlachetnego ogiera Tjungske, a wnuczką wybitne-
go Carthago Z, mianowanego na najlepszego konia 
sportowego drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. 
Linię żeńską natomiast charakteryzuje wytrzymałość 
i szybkość za sprawą dziadka, ogiera – Julio Mariner 
xx. Na uwagę w rodowodzie Aluzji, zasługuje inbred 
na tego fantastycznego konia pełnej krwi angielskiej.

Aluzja to niezwykle odważna, spokojna i pojętna 
klacz, wykazująca  predyspozycje  zarówno do WKKW, 
jak i do skoków przez przeszkody. Nadaje się dla ama-
tora, jak i dla bardziej doświadczonego zawodnika.

  Aluzja is a young, 4-year-old mare bred by Ra-
cot Stud Farm. A very good mover in all three gaits, 
good conformation and a powerful jumper. 

Aluzja’s sire – Viscount – is the Dutch-bred KWPN 
by Pythagoras. His breeding includes such stars as 
Quidam de Revel, Ladykiller xx or Cor de la Bryere. 
Aluzja’s dam – Alzacja – is the daughter of a very 
good-looking and noble Tjungske, and the grand-
daughter of the outstanding Carthago Z, named 
the best sport horse of the second half of the 1990’s. 
The female line is characterised by  great stamina 
and speed, thanks to the grandsire – Julio Mariner 
xx. What is also worth noticing is the  inbred on this 
fantastic thoroughbred. 

Aluzja is a very brave, calm and smart mare, predis-
posed for eventing and showjumping. Perfect for both 
an amateur and a more experienced rider. 

ALUZJA13
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2014

Ojciec / Sire Corrado Son

Ojciec matki / Dam out of  Quantum

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Siwa / Grey

Wzrost / Size 170 cm

CORRADO SON

CORRADI I
COR DE LA BRYERE

SOLEIL

DATURA
LOS ALAMOS

WISMUT

Z-QUANTA

QUANTUM
QUIDAM DE REVEL

ULLA

OLA PRIMAVERA
LORDANOS

WERA I

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: LL 90 cm - Turzyn 05.2019  (50 m-ce/pl, 0p.) • LL 90 cm - Turzyn 05.2019  
(41 m-ce/pl, 0 p.)

  Quintero – J to 5-letni wałach rasy Polski koń szla-
chetny półkrwi, o mocnej budowie i wspaniałym ekste-
rierze. Elastyczność i siła skoku powodują, że wykazuje 
bardzo duże predyspozycje skokowe.

Ojcem Quintero – J jest ogier Corrado Son, syn holsztyńskie-
go Corrado I, który podczas Korungu otrzymał najwyższe 
noty za skoki luzem, a na którym startował Franke Slootha-
ak w konkursach Grand Prix. Sam Corrado I dał mnóstwo 
wspaniałego potomstwa oraz wiele uznanych ogierów 
w związku holsztyńskim (np. Clinton, Corofino I, Coriano). 
Dziadek ogiera Corrado Son - Cor de la Bryere imponował 
fantastyczną techniką skoku, perfekcyjną pracą przednich 
kończyn i doskonałym temperamentem. Matka Quintero-J 
to holsztyńskiej rasy klaczy Z-Quanta, w której rodowodzie 
znaleźć można oprócz słynnego ogiera Quidam de Revel, 
dwukrotnie wspomnianego wyżej ogiera Cor de la Bryere.

Quintero-J jest w stałym treningu sportowym i z powodze-
niem rozpoczął starty w konkurencji skoków. Zrównowa-
żony charakter i możliwości skokowe sprawiają, że jest to 
idealny koń dla osób rozpoczynających karierę jeździecką.

  Quintero-J is a 5-year-old Polish halfbred gelding. 
Strongly built, with great conformation. His elasticity and 
a powerful jumping technique make him a great horse 
for showjumping. 

Quintero-J’s sire is Corrado Son by Corrado I. He received 
the highest marks for his loose jumping at korung, and has 
competed up to the Grand Prix level with Franke Sloothak. 
His sire, Corrado I has given a lot of exceptional horses 
and many Holsteiner studbook approved stallions (such 
as Clinton, Corofino I or Coriano), which in turn have sired 
successful offspring. Corrado Son’s grandsire – Cor de 
la Bryere, had an impressive and fantastic jumping tech-
nique, with perfect front legs and outstanding character. 
Quintero-J’s dam is the holsteiner-bred Z-Qanta. Her ped-
igree includes the world-famous Quidam de Revel, as well 
as the previously mentioned Cor de la Bryere. 

Quintero-J is in regular training and has already started 
competing in showjumping. Despite his age, a balanced 
character and great capabilities make him a perfect 
horse for less experienced riders. 

QUINTERO – J 14
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  Symbella M to 4 letnia klacz, rasy Polski koń szla-
chetny półkrwi.  Symbella M to klacz o przepięknej, szla-
chetnej budowie, w lekkim typie konia sportowego. 

Ojciec Symbelli M, niemiecki ogier Rhodesian Winner, 
przekazuje swojemu potomstwu wybitną wydolność 
i  zdrowie, a także szczególne jak na konia pełnej krwi 
zdolności skokowe. Jego dwie córki Isuzu i Morfina 
są  zwyciężczyniami Wielkiej Partynickiej w latach 2013 
i 2017. Matką Symbelli M jest Symona M, która wywo-
dzi się z jednej z najlepszych moszniańskich linii koni 
sportowych rodziny klaczy Sauge. Ojciec klaczy Symona 
M to  Faust Z pochodzący z wybitnej rodziny skokowej 
od  klaczy Heureka Z. Faust Z posiadał bogatą karierę 
sportową w dyscyplinie skoków. Jego ojciec Furioso II 
to założyciel „dynastii” koni sportowych, z których w Pol-
sce pochodzą m.in.: Elvis, Joker, Le Voltaire. 

Kojarzenie klaczy półkrwi z ogierem Rhodesian Winner za-
pewnia cenny dolew krwi angielskiej, żelazne zdrowie i szla-
chetny wygląd jak również uzdolnienia skokowe. To wszyst-
ko sprawie, że Symbella M to koń o bardzo dużym potencjale 
sportowym, w szczególności w konkurencji WKKW.

  Symbella M is a 4-year-old Polish halfbred mare. 
Beautifully and elegantly built, a light type of a modern 
sport horse. 

Symbella M’s sire – the German-bred Rhodesian Winner, 
passes down a great amount of endurance and health, as 
well as a great jumping capabilities, distinctive for a thor-
oughbred. His two daughters: Isuzu and Morfina, have won 
race – Wielka Partynicka in 2013 and 2017. Symbella M’s 
dam is Symona M, coming from one of the best female 
lines of Moszna Stud Farm sport horses, from the family 
of the mare Sauge. Symona M’s sire is Faust Z, coming 
from the great showjumping line of Heureka Z. Faust Z 
was successful in showjumping. His sire – Furioso II – is 
the founder of the showjumping horses „dynasty”. In Po-
land the most distinctive ones are Elvis, Joker, Le Voltaire. 

The combination of a halfbred mare with Rhodesian 
Winner guarantees a valuable addition of thoroughbred 
blood, tissue improvement, great health and a noble con-
formation, as well as the previously mentioned jumping 
abilities. All of these traits make Symbella M an very 
promising horse, particularly for eventing. 

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L -100 cm - Racot 08.2019 (17 m-ce/pl, D:33,4/ XC:0/0 /SJ:8)

SYMBELLA M15

Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Rhodesian Winner xx 

Ojciec matki / Dam out of Faust Z

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

RHODESIAN WINNER 
xx

SNURGE xx
ELA-MANA-MOU xx

FINLANDIA xx

RHODESIA xx
SOLO DANCER xx

ROMANA xx

SYMONA M

FAUST Z
FURIOSO II

REURIKA Z

SYLWIA
FANIMO

SEGOWIA
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire LANVESTER L EX 
LANSVESTER L

Ojciec matki / Dam out of RUBIN

Płeć / Gender Klacz / Mare

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 170 cm

LANVESTER L EX 
LANSVESTER L

LANSING
LANDGRAF I

MONOLINE

BARINA I
SILVESTER

TERRAIN

OLIVIA PLUS-S

RUBIN
RABINO

WAIKIKI

OLIMPIA-PLUS
POWER PRINCE

OMEGA xx

  Odessa, to 4-letnia klacz po ogierze Lanvester L, 
z matki po Rubin. Wyróżnia ją sportowa sylwetka i ela-
styczność ruchu w trzech chodach. Jest obdarzona dużą 
siłą skoku i dokładnością w pokonywaniu przeszkód. 

Ojcem klaczy jest szlachetny holsztyński Lanvester L, 
wnuk słynnego Landgrafa I. Odznacza go niesamowita 
siła skoku i harmonijny ruch. Ma na swoim koncie suk-
cesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodo-
wej. Matka Odessy Olivia Plus-S to córka ogiera Rubin. 
Ten z kolei jest synem holsztyńskiego ogiera Rabino, 
a wnukiem Ramiro – ogłoszonego jednym z najlepszych 
ogierów świata. Sam Rabino zdał bardzo wysoko próbę 
dzielności, a jego indeks skokowy był najwyższy z całego 
zakładu. Cechował się niezwykłą elegancją, oraz wybit-
nym ruchem. Przekazywał wszechstronność, oraz wyjąt-
kową jezdność.

Odessa znajduje się w stałym treningu sportowym. 
Jej odwaga, uważność i chęć współpracy z jeźdźcem, daje 
nadzieję na rozwój kariery sportowej klaczy w konkuren-
cji wkkw, w której z powodzeniem rozpoczęła starty.

  Odessa is a 4-year-old mare by Lanvester, out 
of a dam by Rubin. She is distinguished by her athletic 
conformation and elasticity in three gaits. Gifted with 
a powerful jump and accuracy over fences. 

Her sire is the holsteiner Lanverster L, his grandsire 
being the famous Landgraf I. A horse with an amaz-
ing power in his jump and a harmonious movement. 
Successful at national and international shows. Odes-
sa’s dam – Olivia Plus-S is sired by Rubin. This horse 
is sired by the holsteiner Rabino, by Ramiro – which 
has been named one of the best stallions in the world. 
Rabino himself has scored very high during bravery 
tests, and his jumping index score was the highest of all 
the horses in the training facility. A very elegant horse, 
with an outstanding movement. He passed on his versa-
tility and rideability. 

Odessa is in regular training. Her bravery, perceptiveness 
and willingnes to work with the rider gives a great hope 
for the succesful development of her carreer in eventing. 
She already started competing at national shows. 

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100 cm - Racot 08.2019 (9 m-ce/pl, D:35,0/ XC:0/0 /SJ:0)

ODESSA 16
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2012

Ojciec / Sire Nimmeror I

Ojciec matki / Dam out of Genewa

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 167 cm

NIMMERDOR I

NIMMERDOR
FARN

RAMONAA

ZARINA
ZEUS

RAMONA

GENEWA

MARAM
ARAM

FICIRETHA

GABI
ELVIS

GAMBETTA

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100cm - Strzegom  07.2018  (3 m-ce/pl, D:31,60/XC:0/0 /SJ:0) 
Wyniki skoki / Results Show Jumping: A** 110 cm -  GER Kemnitz 08.2019  (1 m-ce/pl, 0 p.) • A** 110 cm -  GER 
Kemnitz 08.2019 ( 5 m-ce/pl,  8,0/10 p.) • L-100 cm - CZE Svoboda nad Úpou 08.2019 (1 m-ce/pl, 0 p.) • A** 
110 cm - GER Horka 06.2019 (2 m-ce/pl, 0 p.) • A** 110 cm - GER Horka 06.2019  (1 m-ce/pl, 0 p.) • A** 110 
cm - GER Wittichenau 06.2019 (1 m-ce/pl, 0 p.)

  Guliwer to 7-letni wałach rasy Polski koń szlachetny 
półkrwi. Guliwer jest koniem eleganckim, ma bardzo do-
brą technikę skoku, jest odważny i łatwy w prowadzeniu. 

Ojcem Guliwera jest ogier Nimmerdor I, syn Nimmerdora, 
który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych reproduk-
torów KWPN pozostawiając m.in. takie sławy jak Ahorn 
czy Heartbreaker. Po stronie matki Nimmerdora I w rodo-
wodzie znaleźć można słynnego reproduktora Ramiro Z. 
Matka Guliwera natomiast to klacz Genewa po ogierze Ma-
ram, który pozostawił w Polsce liczne potomstwo rywalizu-
jące w skokach. Należy zwrócić uwagę na imbred na ogiera 
Nimmerdor, ponieważ po stronie męskiej dziadkiem Mara-
ma był właśnie wspomniany wyżej reproduktor KWPN.

Guliwer startuje w skokach, lecz ma za sobą również 
udane starty w WKKW. Jego predyspozycje skokowego 
oraz zrównoważony charakter powodują, że jest idealnym 
koniem zarówno dla amatora, jak i dla doświadczonego 
zawodnika, który wprowadzi go do dużego sportu.

  Guliwer is a 7-year-old Polish halfbred gelding. An 
elegant horse with a great jumping technique, brave and 
easy to ride. 

Guliwer’s sire is Nimmerdor I, son of Nimmerdor, one of the 
most recognisable KWPN stallions, leaving stallions such 
as Ahorn or Heartbreaker. On the mother’s side, Nimmer-
dor I’s pedigree includes the famous Ramiro Z. Guliwer’s 
dam is Genewa by the KWPN Maram, which has left numer-
ous offspring competing at showjumping events in Poland. 
Inbred on Nimmerdor is also worth noticing, with Maram’s 
grandsire being the previously mentioned stallion. 

Guliwer is regularly competing at showjumping events in 
Poland, but has also proven himself to be a good eventer. 
His jumping predispositions and a great character make 
him the perfect horse for an amateur, as well as a more 
experienced rider to introduce him to higher levels of the 
sport. 

GULIWER 17
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Rasa / Breed
Polski koń szlachetny  

półkrwi (SP) /  
Polish halfbred (SP)

Wiek / Year of birth 2010

Ojciec / Sire Cartier II

Ojciec matki / Dam out of Come on

Płeć / Gender Wałach / Gelding

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 168 cm

CARTIER II

CHEENOOK
CARETINO

TRIKA

ELLEN
EVERGREEN

JETTE

LANTANA

COME ON
CANTUS

SUEHNE

LOSITA 2
LANDWIND II

GOSITA H

Wyniki Skoki / Results Show Jumping: L 100 cm - Kwidzyn 06.2019 (13 m-ce/pl, 0p.) • L 100 cm - Kwidzyn 
06.2019 (12 m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm - Turzyn 07.2018 - (10 m-ce/pl, 0p.) • N 120 cm - Olsza 06.2018 (60 m-ce/
pl, 0 p.) • C 130 cm - Drzonków 05.2018 (12 m-ce/pl, 0 p.) • N 120 cm - Barlinek 04.2018 (12 m-ce/pl, 0p.)

  Lucas to urodziwy, 9-letni wałach rasy szlachet-
nej półkrwi. Charakteryzuje się bardzo dobrą techni-
ką i dużą siłą skoku. Obdarzony jest również bardzo 
dobrym i wydajnym ruchem. Jest koniem zrównowa-
żonym i bardzo wygodnym do jazdy.

Ojciec Lucasa - Cartier II jest synem holsztyńskie-
go ogiera Cheenook, który jest potomkiem takich 
sław jak Caretino, Caletto II czy Cor de la Bryere. 
Matka Lucasa – Lantana jest córką słynnego ogiera 
holsztyńskiego Come On po Cantus i matki Losita 2 
po Landwind IIB.

Lucas jest w stałym treningu sportowym i startował 
w  konkursach skoków na poziomie do 135cm. Ła-
twość w prowadzeniu i pewność w pokonywaniu prze-
szkód powoduje, iż jest to bardzo dobry koń dla junio-
ra lub amatora rozpoczynającego karierę w skokach 
przez przeszkody. 

  Lucas is a good-looking 9-year-old Polish half-
bred gelding, with a very good and powerful jumping 
technique. He is also gifted with a good extensive 
movement. Level-headed and easy to handle, as well 
as comfortable to ride. 

Lucas’ sire - Cartier II, is sired by the holsteiner 
stallion Cheenook, which comes from such stars as 
Caretino, Caletto II or Cor de la Bryere. Lukas’ dam- 
Lantana is the daughter of the holsteiner star – Come 
On by Cantus, and out of Losita 2 by Landwind IIB. 

Lucas is in regular training and has competed 
up to 135 cm classes. Easy to ride and confident over 
fences. These characteristics make him an ideal 
horse for a junior rider or an amateur, beginning their 
career in showjumping. 

LUCAS18
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Rasa / Breed Pełna krew angielska 
(XX) / Thoroughbred (XX)

Wiek / Year of birth 2015

Ojciec / Sire Masini xx

Ojciec matki / Dam out of Demon Club xx

Płeć / Gender Ogier / Stallion

Maść / Color Gniada / Bay

Wzrost / Size 165 cm

MASINI xx

DIXIELAND xx
CONOR PASS xx

DOSTOJNA xx

MANSARDA xx
MIAMI PRINCE xx

MANTA xx

SCANDIA xx

DEMON CLUB xx
CLUB HOUSE xx

DEMONA xx

SCAFFA xx
WHO KNOWS xx

SHERRY xx

Wyniki WKKW / Results Eventing: CNC L - 100 cm - Strzegom 06.2019 (2 m-ce/pl, D: 29,4 XC: 0/0 SJ:0) • CNC 
L - 100 cm - Racot 05.2019 (25 m-ce/pl, D: 30,3 XC: 0/7,6 SJ: 4)

  Skylight to 4-letni ogier pełnej krwi angielskiej. 
Charakteryzuje go bardzo zrównoważony, jak na konia 
pełnej krwi angielskiej charakter i mocna, atletyczna bu-
dowa. Bardzo dobry ruch oraz pewność w krosie pozwala 
liczyć na obiecującą przyszłość w konkurencji WKKW.

Ojcem Skylighta jest znany miłośnikom wyścigów ogier 
Masini. Łącznie w 47 startach zwyciężał aż 14 razy, a 23 
razy zajmował płatne miejsce. Karierę zakończył, jako 
koń z największa sumą nagród finansowych w czeskiej 
historii gonitw - ponad 13,5 mln koron (ok. 2,2 mln zł). 
Od strony matki Sylight jest wnukiem legendarnego ko-
nia wyścigowego Demon Club, który miał opinię konia 
o  wspaniałym charakterze, a w treningu wyścigowym 
wykazywał się wielką odpornością. W całej karierze 
hodowlanej Demon Club dał zwycięzców 243 gonitw 
na sumę ponad  600.000 złotych. 

Skylight jest odważny, szybko się uczy i bardzo łatwo 
się prowadzi, co powoduje, że jest idealnym koniem 
dla  mniej doświadczonego jeźdźca zaczynającego karie-
rę sportową.

  Skylight is a 4-year-old thoroughbred stallion. Very 
well behaved for a thoroughbred, with a strong and ath-
letic conformation. A very good mover, confident in cross 
country, which promises a career in eventing. 

Skylight’s sire is the well-known by horse racing fans 
Masini. He won 14 of his 47 races, and has been placed 
23 times. He finished his career as the horse that won 
the highest collective prize money total in the history 
of Czech Republic’s horse racing – over 13,5 mln korun-
as (around 2,2 million PLN/500.000 EUR). On his dam’s 
side, Skylight is the grandson of the legendary racehorse 
Demon Club, famous for his amazing character and en-
durance in the racing training. Throughout his career, 
Demon Club has sired winners of 234 races, collectively 
winning over 600.000 PLN.

Skylight is a brave horse, learns quickly and is easy 
to handle, which makes him a perfect horse for a less 
experienced rider, starting their sport career.

SKYLIGHT XX 19
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji Baborówko Horse Sale Show jest Pałac 
Baborówko Krystyna  Święcicka, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, 
NIP: 787-001-61-70, zwana dalej Organizatorem.
2. Baborówko Horse Sale Show – aukcja koni sportowych (zwana 
dalej Aukcją) zostanie zorganizowana w Baborówku, ul. Parkowa 
1, w dniach 25-28.09.2019 r. 
3. W Aukcji może wziąć udział w charakterze Sprzedające-
go lub  Kupującego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do  czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, zgodnie z art. 331 kodeksu cywilnego. 
4. Warunkiem przystąpienia do Aukcji jest akceptacja niniejszego 
Regulaminu. Przystępujący do Aukcji w charakterze Sprzedają-
cego, bądź Kupującego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
5. Warunkiem przystąpienia do Aukcji przez Sprzedającego 
jest zgłoszenie do Aukcji co najmniej jednego konia. Sprzedają-
cy oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do zawarcia 
umowy sprzedaży konia zgłaszanego do Aukcji, co potwierdza do-
konując zgłoszenia rejestracyjnego.

II. WARUNKI DLA SPRZEDAJĄCYCH 
1. Zgłoszenia do Aukcji Sprzedający dokonuje za pomocą for-
mularza znajdującego się na stronie www.bhss.baborowko.pl. 
W formularzu Sprzedający wypełnia wszystkie wymagane dane, 
w tym w szczególności dotyczące konia będącego przedmiotem 
sprzedaży. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania prawdzi-
wych, rzetelnych i kompletnych danych dotyczących konia. Dane 
nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwo-
ści konia. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dane 
zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, w tym jest odpowie-
dzialny za wszelkie błędy.
2. Do Aukcji zgłoszone mogą zostać wyłącznie konie w wieku mini-
mum 4 lat, z predyspozycjami sportowymi do skoków przez prze-
szkody i WKKW (wszechstronny konkurs konia wierzchowego).
3. Konie zgłoszone do Aukcji muszą posiadać dokument identy-
fikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko 
grypie. Skan paszportu Sprzedający załącza do zgłoszenia reje-
stracyjnego. 
4. Termin przesyłania zgłoszeń koni do Aukcji upływa w dniu 
16.08.2019 r.
5. Zgłoszenia rejestracyjne zostaną poddane ocenie komisji we-
ryfikacyjnej, wyznaczonej przez Organizatora. Organizator za-
strzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania 
przyczyny. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia zgłoszenia Sprze-
dający zostanie poinformowany niezwłocznie po podjęciu decyzji – 
zwrotnie na adres poczty elektronicznej, podany przy zgłoszeniu. 
Od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sprzedającego 
przez Organizatora Sprzedający jest związany treścią zgłoszenia. 
6. Konie zgłoszone do Aukcji muszą zostać poddane badaniu kli-
nicznemu poprzedzającemu Aukcję, obejmującemu wykonanie 
zdjęć RTG, realizowanych przez lekarzy weterynarii z kliniki EQUI 
VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny w miejscu i terminie wskaza-
nym przez Organizatora. 
7. Konie zgłoszone do aukcji muszą zostać zaprezentowane pod-
czas sesji zdjęciowej i filmowej. Termin sesji filmowej i zdjęciowej: 
20.08.2019 r. – Baborówko
8. Konie zakwalifikowane do Aukcji Sprzedający dostarcza 
na miejsce Aukcji na własny koszt i ryzyko oraz lokalizuje w staj-
ni aukcyjnej, w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniu 
25.09.2019 r. do godz. 16.00. Stajnia aukcyjna zostanie otwarta 
w dniu 25.09.2018 r. o godz. 9.00 i dostępna będzie dla Sprzedają-
cych do dnia 29.09.2019  r. do godz. 20.00. Organizator zapewnia 
Sprzedającemu boks ze ściółką (słoma).
9. W dniach 25-27.09.2019 r. konie aukcyjne Sprzedającego 
mogą wziąć udział w jazdach testowych. Organizator Aukcji 

we współpracy ze Sprzedającym skoordynuje ilość oraz godziny 
jazd testowych. Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedniego 
przygotowania konia do jazdy testowej oraz pełnej współpracy 
z Organizatorem w celu przeprowadzenia jazd testowych.
10. W dniu 28.09.2019 r. konie aukcyjne Sprzedającego wezmą 
udział w  prezentacji koni obywającej się na Arenie A. Sprzeda-
jący zobowiązuje się do przedstawienia konia w trzech chodach 
oraz w skokach pod siodłem – Organizator zapewnia przeszkody 
parkurowe oraz terenowe.
11. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do Au-
kcji oraz zaprezentowania konia „w ręku” na ringu Aukcyjnym. 
Organizator, po uprzednim zgłoszeniu przez Sprzedającego, za-
pewni prezentera, który dokona prezentacji koni Sprzedającego.
12. Za zgłoszenie jednego konia i udział w Aukcji Sprzedający po-
nosi opłatę w wysokości: 1.800 PLN brutto (w tym podatek VAT 
23%), która zawiera:
•  Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję 

konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyj-
nym;

•  Badanie kliniczne wraz ze zdjęciami RTG wykonane przez leka-
rzy EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny w terminie i miejscu 
ww. wskazanym przez Organizatora;

•  Boks ze ściółką (słoma) w terminie 25-30.09.2019 r.;
•  Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. 

wskazanym przez Organizatora;
13. Wraz z formularzem rejestracyjnym Sprzedający przekazuje 
Organizatorowi potwierdzenie wpłaty 1.800 PLN na rachunek ban-
kowy: 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, prowadzony dla Pałac 
Baborówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-
500 Szamotuły. W tytule przelewu należy podać: „aukcja” i imię 
konia.
14. W przypadku wycofania przez Sprzedającego konia przyjętego 
do Aukcji po dniu 20.08.2019 r. Sprzedający ponosi pełną opłatę 
za udział w Aukcji.

III. PRZEBIEG AUKCJI – WARUNKI DLA KUPUJĄCEGO
1. Organizator organizuje i przeprowadza Aukcję oraz usługi 
z  Aukcją związane, a wynikające z niniejszego Regulaminu. Or-
ganizator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomię-
dzy Sprzedającym i Kupującym i nie gwarantuje, że Sprzedający 
oraz  Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. 
Organizator nie pobiera wadium od Kupującego. Sprzedający 
uprawnia Organizatora do odbioru ceny sprzedaży od Kupującego. 
2. W dniach 26-28.09.2019 r., w godzinach wskazanych przez Or-
ganizatora, Kupujący będzie mógł skonsultować wyniki badań kli-
nicznych koni z oficjalnym lekarzem weterynarii Aukcji.
3. Za wszelkie dodatkowe badania lub zdjęcia rentgenowskie wy-
konane w trakcie Aukcji koszty ponosi Kupujący lub Sprzedający.
4. Kolejność poszczególnych aukcji koni w ramach Aukcji jest usta-
lana przez Organizatora. Jako zasadę Organizator przyjmuje kolej-
ność aukcji koni zgodnie z kolejnością wynikającą z katalogu Aukcji.
5. Aukcja w zakresie dotyczącym sprzedaży koni Sprzedającego 
będzie przeprowadzona w formie aukcji.
6. Aukcja jest przeprowadzona przez upoważnioną osobę zwaną  
Aukcjonerem, który działa w imieniu Organizatora.
7. Aukcja będzie prowadzona w złotych polskich (PLN). Minimalne 
postąpienie ustala się w wysokości 1.000,00  PLN (słownie: tysiąc 
złotych 00/100), jednak w trakcie poszczególnych aukcji może 
być  podwyższone przez Aukcjonera. Podwyższenie postąpienia 
może następować wielokrotnie.
8. Organizator w porozumieniu ze Sprzedającym ustali cenę wy-
woławczą konia, od której rozpocznie się aukcja.
9. W toku aukcji danego konia Aukcjoner ma prawo do nie przyj-
mowania ofert lub unieważnienia konkretnej oferty bez podawa-
nia przyczyn. 
10. W przypadku sporu pomiędzy dwoma Kupującymi Aukcjoner 
rozstrzyga spór albo przeprowadza ponowną aukcję konia, w któ-

REGULAMIN AUKCJI   
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rej cena wywoławcza będzie najwyższą ceną wskazaną przez Au-
kcjonera przed powstaniem sporu.
11. Zakończenie aukcji konia następuje w momencie uderzenia młot-
kiem (przybicia) przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem 
umowy sprzedaży licytowanego konia za cenę przybicia pomiędzy 
Sprzedającym a Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, pod wa-
runkiem zawieszającym złożenia przez Kupującego wygrywającego 
aukcję pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, zawiera-
jącego przedmiot sprzedaży, cenę sprzedaży, dane niezbędne do iden-
tyfikacji Kupującego, podpis osoby uprawnionej, w tym w szczególności 
(i) jeżeli Kupujący jest osoba fizyczną – imię, nazwisko, adres zameldo-
wania, adres zamieszkania – o ile jest inny od adresu zameldowania; (ii) 
jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną dokonuje zakupu w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej – firmę, adres prowa-
dzonej działalności, NIP, REGON; (iii) jeżeli Kupujący jest osobą prawną 
albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną – firmę z oznaczeniem formy prawnej, sie-
dzibę, adres, numer KRS, NIP, REGON, podstawę umocowania do dzia-
łania za Kupującego albo w imieniu Kupującego wraz ze wskazaniem 
funkcji osoby reprezentującej Kupującego; w przypadku działania Ku-
pującego przez pełnomocnika – pełnomocnik musi okazać się stosow-
nym pełnomocnictwem sporządzonym w  formie pisemnej, w  formie 
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w formie aktu 
notarialnego; Kupujący lub osoba reprezentująca Kupującego musi 
okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy); W przypadku niewykonania powyższego przez 
Kupującego natychmiast po przybiciu, jednak nie później niż w terminie 
10 minut od momentu dokonania przybicia, umowa sprzedaży nie do-
chodzi do skutku, a koń może zostać wystawiony do ponownej aukcji 
w ramach Aukcji, wedle decyzji Organizatora. 

12. Kupujący wygrywający aukcję zobowiązany jest do:
•  zapłaty całkowitej ceny sprzedaży najpóźniej w terminie 3 dni 

od zakończenia wygranej na rachunek bankowy: nr 44 9072 0002 
0002 7443 2000 0003, prowadzony dla Pałac Baborówko Krysty-
na Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły; 

•  odebrania konia na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni 
od zakończenia wygranej aukcji, pod warunkiem uprzedniej za-
płaty całkowitej ceny sprzedaży.

W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny 
sprzedaży w terminie 3 dni od zakończenia wygranej aukcji Sprze-
dający może w terminie 3 dni od ostatniego dnia wyznaczonego 
na dokonanie wpłaty odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedający, 
po spełnieniu przez Kupującego warunków do wydania konia, zo-
bowiązany jest do wydania konia wraz dokumentem identyfikacyj-
nym (paszport konia). 
13. Cena sprzedaży będąca najwyższą złożoną ofertą przybitą 
przez Aukcjonera jest ceną netto i zostanie podwyższona o należ-
ny podatek VAT. Suma wynikająca ze zdania poprzedniego stanowi 
całkowitą cenę sprzedaży.
14. Kwota podatku VAT, o której mowa w poprzednim punkcie zo-
stanie zwrócona Kupującemu, który: 
•  jest czynnym płatnikiem podatku VAT, dostarczy dokument po-

twierdzający posiadanie numeru rejestracji podatkowej dla Unii 
Europejskiej oraz potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport 
konia; 

•  przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport 
sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warun-
kiem, że procedura eksportowa zostanie rozpoczęta na terenie 
Polski i zakończy się w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania peł-
nej zapłaty za sprzedanego konia.

EQUI VET SERWIS  
DR MACIEJ PRZEWOŹNY

PARTNERZY AUKCJI          AUCTION PARTNERS   
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15. Kupujący może zapłacić całkowitą cenę sprzedaży w walucie 
Euro (EUR). Wartość transakcji opłacanej w walucie Euro bę-
dzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% łącz-
nej kwoty sprzedaży wynikającej z ust. 13 powyżej. Cena płatna 
w Euro (EUR) ustalana jest wedle przeliczenia na złote (PLN) we-
dług średniego dziennego kursu walut ogłoszonego przez Naro-
dowy Bank Polski (NBP) na dzień przybicia.
16. Wszelkie koszty związane z transakcją sprzedaży, w szczegól-
ności koszty opłat skarbowych, ponosi Kupujący, chyba że z po-
stanowień Regulaminu wynika, że koszty takie obciążają bezpo-
średnio Sprzedającego.
17. Prawo własności konia przechodzi ze Sprzedającego na Ku-
pującego w momencie zapłaty przez Kupującego całkowitej ceny 
sprzedaży konia oraz wszystkich dodatkowych opłat ustalonych 
z Organizatorem i Sprzedającym w związku z przeprowadzeniem 
Aukcji – zgodnie z dyspozycją ust. 12 powyżej, w zakresie doty-
czącym zasad zapłaty ceny – i wpływem łącznej kwoty do Orga-
nizatora.
18. Po zakończeniu Aukcji konie wracają do macierzystej stajni 
(stajni Sprzedającego), chyba, że Kupujący odbiera konia bezpo-
średnio po zakończeniu Aukcji, po uprzednim spełnieniu warun-
ków do odebrania konia. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konia z Aukcji 
zarówno przed jak i w trakcie Aukcji bez podania przyczyny.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzi-
bie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bhss.babo-
rowko.pl. Wszelkie informacje o Aukcji zawarte w materiałach re-
klamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter 
jedynie informacyjny.
2. Organizator udostępni przed Aukcją katalog Aukcji zawierający 
między innymi dane dotyczące koni, tj. rasę, pochodzenie, wiek, 
płeć. Dane dotyczące koni objętych Aukcją dostarczane są wyłącz-
nie przez Sprzedającego. 
3. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Aukcji są od-
płatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprze-
dający. Opłaty i prowizje należne Organizatorowi od Sprzedają-
cego zostaną pobrane w pierwszej kolejności z ceny uiszczonej 
przez  Kupującego, przed przekazaniem reszty ceny Sprzedają-
cemu. Prowizja należna Organizatorowi od Sprzedającego wynosi 
9% netto od całkowitej ceny sprzedaży konia i jest powiększana 
o należny podatek VAT. W przypadku nieuiszczenia ceny przez Ku-
pującego w terminie 3 dni od wygrania aukcji – Sprzedający uiści 
na rzecz Organizatora koszty obciążające Sprzedającego w termi-
nie 2 dni od wezwania nadanego na pocztę elektroniczną email 
wskazaną przez Sprzedającego przy dokonaniu zgłoszenia reje-
stracyjnego. W przypadku uiszczenia ceny przez Kupującego z po-
minięciem Organizatora Sprzedający uiści na rzecz Organizatora 
koszty obciążające Sprzedającego w terminie 2 dni od wezwania 
nadanego na pocztę elektroniczną email wskazaną przez Sprze-
dającego przy dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.
4. Niedozwolone są zachowania Sprzedającego lub Kupującego, 
których celem lub skutkiem jest uniknięcie sprzedaży konia zgło-
szonego do Aukcji, uniknięcie płatności w związku z naliczonymi 
przez Organizatora opłatami lub prowizjami. 
5. W przypadku sprzedaży konia zgłoszonego do Aukcji w trakcie 
Aukcji lub w terminie 30 dni po  zakończeniu Aukcji Sprzedający 
oraz Organizator zgodnie przyjmują, że sprzedaż nastąpiła dzięki 
działaniom Organizatora, a Sprzedający zapłaci Organizatorowi 
prowizję w wysokości 9% od całkowitej ceny sprzedaży konia i jest 
powiększana o należny podatek VAT.
6. Wszelkie działania podejmowane przez Sprzedających i Kupu-
jących powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz dobrymi obyczajami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniej-
szym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Aukcji. 
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Aukcji czynią 
to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowie-
dzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesio-

ne przez te osoby podczas trwania Aukcji.
9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie konia 
w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu 
przyjazdu na teren Aukcji i podczas całego czasu trwania Aukcji, 
chyba, że dany koń zostanie skutecznie sprzedany, w wyniku cze-
go ryzyko związane z koniem, w szczególności niebezpieczeń-
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia oraz korzyści i ciężary, 
w momencie przybicia przechodzą na Kupującego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia 
Sprzedającego lub Kupującego, ani za żadne szkody wyrządzone 
koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania 
na terenie Aukcji.
11. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrzą-
dzone przez jakiegokolwiek konia Sprzedającego lub Kupującego 
z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie prze-
bywania na terenie Aukcji.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania 
Sprzedających i Kupujących w ramach Aukcji, ani za nienależy-
te wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych 
w ramach Aukcji, jak również za następstwa działań podjętych 
przez Sprzedających i Kupujących, a stanowiących naruszenie po-
stanowień niniejszego Regulaminu. Organizator w szczególności 
nie  ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, wady fizycz-
ne lub prawne koni sprzedawanych w ramach Aukcji, zdolność 
do nabycia lub wypłacalność Kupujących, zdolność do sprzedaży 
Sprzedających, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych 
przez Sprzedających i Kupujących. 
13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
sprzedaży zawartej w ramach Aukcji.
14. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego lub Sprzedającego 
usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane 
przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowie-
niami Regulaminu, osoba taka może złożyć zastrzeżenia w sposób 
określony poniżej (Reklamacja).
15. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacja 
powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, rolę zgłasza-
jącego w Aukcji (Kupujący albo Sprzedający), szczegółowy opis 
zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu 
rozstrzygnięcia Reklamacji.
16. Organizator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera in-
formacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci 
się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym 
zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia 
uzupełnionej Reklamacji. Nie podlegają rozpoznaniu Reklamacje 
pochodzące od osób innych niż Sprzedający oraz Kupujący. Odpo-
wiedź na Reklamację wysyłana jest w formie pisemnej.
17. Dane osobowe podane przez Sprzedających i Kupujących 
Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji Aukcji. Ad-
ministratorem danych osobowych Sprzedających i Kupujących 
jest  Organizator - Pałac Baborówko Krystyna  Święcicka, ul. 
Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, NIP: 787-001-61-70. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w  tym 
obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i prze-
twarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na www.
bhss.baborowko.pl. 
18. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zo-
stanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe 
postanowienia pozostają w mocy. 
19. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Aukcji 
lub na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, a tak-
że w  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, 
jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Aukcją rozstrzyga-
ne będą przez właściwe polskie sądy powszechne. 
20. W przypadku opublikowania niniejszego Regulaminu w wer-
sjach językowych innych niż język polski oraz wątpliwości inter-
pretacyjnych, co do niniejszego tekstu, wersją rozstrzygającą 
jest tekst dokumentu w języku polskim.

TOUR

WARSZAWA 
12-15.03
2020

www.cavaliada.pl

POZNAŃ 
28.11-1.12
2019

LUBLIN 
30.01-2.02
2020

KRAKÓW 
20-23.02
2020
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I. GENERAL INFORMATION
1. The Organizer of the Baborówko Horse Sale Show is Pałac 
Baborówko Krystyna  Święcicka, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, 
TAX ID: 787-001-61-70, hereinafter referred to as Organizer.
2. Baborówko Horse Sale Show – the sports horse auction, here-
inafter called Bidding, will be held in Baborówko, Parkowa 1, from 
25th- 28th September 2019.
3. Both individual person, corporate body or organization may 
participate on equal terms in the bidding without any restrictions 
as a Buyer or Seller as per 331 of the Civil Code.
4. Accepting these Terms and Conditions is prerequisite for tak-
ing part in the Bidding. The person taking part in the Bidding 
as  a  Buyer or Seller declares that these Terms and Conditions 
were red and are accepted.
5. A condition of taking part in the Bidding as a Seller is submit-
ting at least one horse to the bidding. The Seller declares that 
he is the owner of the horse and that he is authorized to conclude 
an agreement of purchase of the horse submitted for the Bidding, 
what is confirmed by submitting the application for Bidding.

II. TERMS AND CONDITIONS FOR SELLERS
1. Submitting for the Bidding is made through the application 
that can be found on www.bhss.baborowko.pl. The Seller is fill-
ing in all required details, especially details regarding a horse 
that is  the subject of bidding. The Seller is obliged to give true, 
accurate and complete details in regards to a horse. Informa-
tion, particularly regarding the ownerships of the horse, cannot 
be misleading. The Seller is fully responsible for the information 
provided in application form including all the errors.
2. Each horse submitted to the bidding must be of minimum age 
of 4 years old and has sports predispositions for show jumping 
or eventing.
3. Each horse submitted to the bidding must have a valid iden-
tity document (passport) and a valid confirmation of flu vaccine. 
A scan of horse’s passport must be attached to the application.
4. The deadline for submitting horses to bidding is 16th August 
2019.
5. Submitted applications will be verified by the verification 
committee established by Organizer. The Organizer reserves 
the right to refrain from accepting any horse to bidding without 
giving any  reason therefore. The Seller will be informed about 
the decision of accepting or denying the application immediately- 
an email address given in application form will be used for the 
response. From the moment of confirmation of accepting the ap-
plication, the Seller is obliged by the content of the application.
6. Each horse submitted to the Bidding must undergo the veteri-
nary examination before the Bidding. An examination will include 
the x-ray done by the EQUI VET SERWIS Dr. Maciej Przewoźny 
clinic at the date and place appointed by the Organizer or directly 
at the clinic. 
7. Horses submitted for the Bidding will take part in photo 
and  video session. The date of photo and video session is 20th 
August 2019 - Baborówko.
8. Horses qualified to the Bidding must be brought to the place of bid-
ding at cost and risk of the Seller on 25th September 2019 to 4 pm. 
Horses will be located in the auction stable in the place assigned by 
Organizer. The stables will be open from the 25th September 9 am 
and available for sellers till 29th September 2019, 8 pm. The Organ-
izer provides a box with bedding (straw) at the stables. 
9. From 25th to 27th September 2019 horses qualified for bidding 
may take part in test riding. The Organizer together with the Sell-
er will coordinate time and number or test rides. The Seller 
is obliged to prepare the horse for the test ride and to fully coop-
erate with the Organizer in running the test ride. 
10. On the 28th September the horses will take part in the bid-
ding presentation at the arena A. The Seller or an appointed rider 
is obliged to present the horses in walk, trot and gallop as well 

as jumping cross country and show jump obstacles. 
11. The Seller is obliged to prepare and present the horse 
at  the  bidding ring. The Organizer may provide the presenter 
if previously agreed with the Seller. 
12. The fees for the submitting and participation of one horse 
in the bidding are fully covered by the Seller. The fee is 1.800 PLN 
(23% tax included) which includes:
•  Organizational fee for participation in the presentation 

and the bidding, promotion of the horse on the website and bid-
ding Catalogue. 

•  Veterinary examination and x-ray by the EQUI VET SERWIS Dr. 
Maciej Przewoźny clinic.

•  Stabling with straw from 25th September until 29st September 
2019.

•  Promotional video and photos of the horse.
13. With the application form the Seller sends a confirmation 
of payment of 1.800 PLN. The payment shall be issued to the be-
low bank account details with the description ‘aukcja’ and horse 
name. 
Bank account details 44 9072 0002 0002 7443 2000 0003, Pałac 
Baborówko Krystyna Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-
500 Szamotuły. 
14. In case the horse is withdrawn from the Bidding after 20th 
August 2019, the Seller covers the full fee 

III.  TERMS AND CONDITIONS FOR THE BUYER
1. The Organizer is organizing and running Bidding and service 
of the Bidding referring to these Terms and Conditions. The Or-
ganizer is not a part of any purchase agreements signed between 
Seller and Buyer and does not warrant that Seller and Bayer 
are authorized for signing and fulfill the contract. No paid deposit 
is required to participate in the Bidding. Seller authorized the Or-
ganizer to collect the total sum of purchase from Buyer.
2. On 26th–28th September during the timings announced 
by the Organizer, the Buyer may consult the veterinary examina-
tions with the official veterinary of the Bidding.
3. All additional costs for veterinary examinations and x-ray per-
formed during the Bidding are covered by Buyer or Seller. 
4. The Organizer is setting the order of the horses for the Bidding. 
As a rule, the Organizer is setting the order of the horses in the 
Catalogue as the order of the horses for the Bidding.
5. Bidding in regards to sale of Seller’s horses will be run 
as an auction.
6. Bidding is run by authorized person hereinafter referred to as 
Auctioneer, who acts on behalf of the Organizer.
7. The Bidding will be conducted in PLN. The minimum bidding 
increment is to be 1000 PLN (say: one thousand PLN) but it can 
be increased by the Auctioneer during every auction. The incre-
ment can take place several times.
8. Seller and Organizer agree on the starting price of each horse 
prior to the auction, from which the bidding starts. 
9. The Auctioneer reserves the ight to refrain from accepting any 
bid or to make the particular bidding null and void without giving 
reason therefore. 
10. If any dispute arises between two or more bidders the horse 
in dispute will be immediately put up for advance bidding starting 
from the highest level reached set by Auctioneer before the dis-
pute arose or the dispute will be settled by the Auctioneer. 
11. The end of the bidding takes place on the fall of the hammer 
of Auctioneer and is legally equal to signing purchase contract 
for  the closing price between the Seller and the Bayer, who of-
fered the highest price, under the condition precedent of submit-
ting by the winning Buyer written confirmation of purchase con-
tract containing the subject of purchase, price, details necessary 
for  identification of the Buyer, signature of authorized person 
including especially (i) if the Buyer is natural person name, sur-
name, address of residence, address for correspondence if other 

TERMS AND CONDITIONS   
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than address of residence; (ii) if the purchase is done by a natural 
person as a part of a business activity- name of company, busi-
ness’ address, NIP (Tax Identification Number) REGON (Statistic 
Identification Number); (iii) if the Buyer is legal person or organi-
zation with legal capacity- name of company with the description 
of the legal structure, registration address, business address, 
KRS (National Court Register) number, NIP (Tax Identification 
Number) REGON (Statistic Identification Number), proof of being 
authorized to act on behalf of the Buyer including defining role 
of the person authorized; in case of acting by attorney- attorney 
is obliged to present the written mandate with a notary-certified 
signature or in form of notary act; the Buyer or person authorized 
must present Identity Document (ID, Passport, Driving License); 
in case of failing of above immediately after closing the bidding, 
no longer than 10 minutes after the bidding, the transaction is not 
effective, and horse can be once more submitted for the Bidding 
at the discretion of the Organizer. 

12. The Buyer winning the bidding is obliged to:
•  pay a total contract value not later than 3 days after the pur-

chase by bank transfer to the account of the Organizer:  44 9072 
0002 0002 7443 2000 0003, Pałac Baborówko Baborówko Krysty-
na Święcicka – Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły; 

•  Collect the horse at his own expense and risk within 14 days 
from the bidding under the condition of prior full payment of to-
tal purchase price. In case of failing of payment by Buyer, a total 
purchase price within 3 days from the end of bidding the Seller 
can, within 3 days from the last day of payment being due, re-
frain from the sale. The Seller, after fulfilling by the Buyer all 
terms of handing over the horse, is obliged to hand over the 
horse with the Identity Document (Horse’s Passport).

13. The purchase price, being the highest bid accepted by the Auc-
tioneer, is the final net price and will be increased by VAT. The 
sum being the result of the previous sentence is the total pur-
chase price.



44

14. The VAT amount will be reimbursed to the Customers who: 
•  possess a European Union VAT registration number and will con-

firm the intra-community delivery of the collected horses or 
•  will submit exportation documents, confirming exportation 

of  the purchased horses out of the territory of European Un-
ion, under the condition, that the customs export procedure was 
started in the territory of Poland and will be completed within 6 
months from the date of making full payment for the purchased 
horses.

15. The Buyer may pay in EUR. The bid purchase price will be in-
creased by 1 % of the price defined in article 13 for the handling 
fee. The price will be calculated based on the average daily ex-
change rate of the National Bank of Poland for a day of fall of the 
hammer.
16. Any costs associated with the sale transaction, in particular, 
the costs of duty stamp, shall be covered by the Buyer unless 
it is stated that they will be covered by the Seller in these Terms 
and Conditions. 
17. The title of ownership of the horse being purchased  would not 
be transferred to the Buyer unless he should pay the total amount 
of money being due including all the remaining expenses con-
nected with the present conditions or other dues to the Organizer 
and the Seller in accordance with article 12 referring to the rules 
of paying the price- and receiving total amount by the Organizer.
18. Immediately after the end of Bidding all horses being sold 
should be shipped back to the stables of the Seller unless 
the horse is being picked up by the Buyer right after the auction 
after previous fulfilling all the conditions of hand over.
19. The Organizer reserves the right to withdraw any horse from 
the Bidding before or during the Bidding without giving any reason 
therefore. 

IV. FINAL STATEMENTS
1. These Terms & Conditions shall be public and will be made 
available in the Organizer’s office and on the website www.bhss.
baborowko.pl. Any information about the auction in advertising 
brochures (including information on the posters) is for informa-
tion purposes only.
2. Before the Bidding, the Organizer will provide the Catalogue 
containing details about the horse such as race, pedigree, age, 
sex. All the details about the horses submitted to the Bidding 
are provided only by the Seller.
3. The service of the bidding provided by the Organizer is charge-
able. The Seller is charged with all fees and commissions. Fees 
and commissions that are due will be taken in the first place from 
the total price paid by the Buyer, before transferring the remain-
der to the Seller. Commission for Organizer from the Seller is net 
9% of total purchase price and is increased by the VAT tax. In case 
of failing of payment the price by the Buyer within 3 days from 
winning the bidding, the Seller will make a payment for the cost 
being due within 2 days from the notice of payment emailed using 
the address given in the application form. In case of payment done 
by Buyer excluding the Organizer, the Seller will make a payment 
for the cost being due within 2 days from the notice of payment 
emailed using the address given in the application form.
4. All the actions of the Seller or the Buyer which aim or result 
to avoid the sale of the horse submitted for the bidding, avoid pay-
ing Organizer fees and commissions are forbidden.
5. In case of selling the horse submitted for the Bidding during 
the Bidding or within 30 days from end of the Bidding the Seller 
and the Organizer agree that the sale was a result of the Organizer 
actions and the Seller will pay the commission of net 9% of total 
purchase price and is increased by the VAT tax.
6. All the actions taken by the Seller and the Buyer should be legal 
and good practice. 
7. The Organizer reserves the right to change these Terms 
and Conditions as long as it does not violate the basic principles 
of the Bidding.
8. All persons present at the ground of the event throughout the 

entire time are doing so at their own responsibility. Organizers 
of the auction will not be held responsible for any loss or damage, 
which could happen to any persons during the Bidding. 
9. The Seller of the horse is responsible for the damage 
to  the  horse as a result of any disease, accident or any other 
cause, from the moment of entering the ground of the Bidding 
and during the whole stay unless the horse is effectively sold and 
as a  result the risk concerning the horse, especially the risk of 
loss, damage or other costs, are forwarded to the Buyer with “the 
fall of hammer” .
10. The Organizer is not responsible for any horse owned by Seller 
or Buyer, neither for any damages or for any injuries, which could 
occur during the Bidding. 
11. The Organizer not responsible for any damage done by any 
horse as a result of any disease, accident or any other cause dur-
ing the Bidding.
12. The Organizer is not responsible for Seller’s or Bayer’s ac-
tion with the Bidding, nor for failure or improper performance 
of  agreement set within the Bidding, nor for results of Seller’s 
or Buyer’s action which are a violation of these Terms and Con-
ditions. In particular, the Organizer is not responsible for quality, 
legitimacy, physical or legal defects of the horses sold in Bidding, 
purchase capacity or solvency of the Buyer, selling capacity of the 
Seller, accuracy and reliability of information given by the Seller 
and the Buyer. 
13. The Buyer has no right to withdraw from the contract set in 
Bidding.
14. In case if Seller’s or Buyer’s opinion the service provided by 
Organizer is failing to fulfill these Terms and Conditions, one can 
make a complaint by following the below procedure.
15. A complaint can be made in writing. A complaint should con-
sist of details of submitting the complaint, his role in Bidding 
(Seller or Buyer) a detailed description of the subject of the com-
plaint and proposed a settlement.
16. The Organizer will consider the case within 14 days from the 
day of submitting the complaint. If the complaint does not have all 
the information needed, the Organizer will ask to complete neces-
sary details and 14 days term will be counted from the day of sub-
mitting the complete complaint. Complaints submitted by other 
parties than Seller or Buyer will not be considered. The response 
to the complaint will be sent in writing. 
17. Personal data given by Seller and Buyer are collected and pro-
cessed in accordance with relevant law regulations only for 
the  purpose of the Bidding. The administrator of personal data 
is Organizer – Pałac Baborówko Krystyna Święcicka Baborówko 
Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, TAX ID: 787-001-61-70. Detailed 
information on the processing of personal data including the ob-
ligations and rights related to their collection and processing, are 
included in the information published at www.bhss.baborowko.pl.
18. If any of the articles of these Terms and Conditions will be 
declared as invalid by the final court decision, all the other articles 
will remain effective.
19. All contracts signed within the Bidding or based on these 
Terms and Conditions, as well as all the matters not regulated 
by these Terms and Conditions, are governed in accordance with 
the laws of Poland. All conflicts in regards to the Bidding shall 
be decided by the competent national courts.
20. In case of publishing these Terms and Conditions in other 
languages versions than Polish and in the case of any dispute, 
the Polish language version shall prevail.
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PUNKTY KARNE CROSS

BŁĄD PUNKTY KARNE

Pierwsza odmowa skoku 20 punktów

Druga odmowa skoku na 
tej samej przeszkodzie

40 punktów

Trzecia odmowa skoku eliminacja

Upadek jeźdźca lub konia eliminacja

Przekroczenie normy 
czasu za każdą sek.

0,4 punktu

CO TO JEST WKKW?   

PUNKTY KARNE SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

BŁĄD PUNKTY KARNE

Każde zrzucenie przeszkody 4 punkty

Pierwsza odmowa skoku 4 punkty

Druga odmowa skoku eliminacja

Przekroczenie normy 
czasu za każdą sek.

0,4 punktu

Upadek jeźdźca lub konia eliminacja

Pomylenie trasy przejazdu eliminacja 

Piątek
Próba ujeżdżenia jest sprawdzianem posłuszeń-
stwa – na czworoboku o wymiarach 20x60 m jeź-
dziec i koń mają do wykonania określoną liczbę ru-
chów w trzech chodach: stępie, kłusie i galopie, za 
co otrzymują oceny od sędziów w skali od 1 do 10, 
które przeliczane są później na punkty karne.

Sobota
Najbardziej efektowna i widowiskowa, ale naj-
trudniejsza część WKKW – cross. Próba tereno-
wa polega na pokonywaniu stałych przeszkód na 
urozmaiconym terenie, a para jeździec-koń mu-
szą się wykazać wielką odwagą, zręcznością i wy-
trzymałością. Przed nimi jest do pokonania ponad 
dwadzieścia przeszkód (o wysokości od 100 do 

120 cm), w skład których wchodzą rozmaite kom-
binacje, duże zeskoki (nawet do 200 cm) – także 
do wody oraz skoki nad wielkimi kłodami.

Niedziela
Ostatnim sprawdzianem jest konkurs skoków 
przez przeszkody. Zadanie jest o tyle trudne, że 
dzień wcześniej jeźdźcy i konie pokonali ciężki test 
terenowy, a teraz, gdy zmęczenie daje o sobie znać, 
muszą pokonać szereg przeszkód parkurowych, 
które przy delikatnym puknięciu końskich nóg spa-
dają na ziemię. Ukończenie tej próby bez punktów 
karnych wymaga od zawodników wiele wyczucia 
i techniki, a od konia olbrzymiej staranności.

W końcowej klasyfikacji zwycięża para, która uzyska 
najmniej punktów karnych w trzydniowej rywalizacji.

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego (WKKW)
Nazywany koroną sportów jeździeckich, jest szczególnie efektowną dyscypliną. Obejmuje ona wszystkie aspek-
ty sztuki hippicznej: harmonię pomiędzy jeźdźcem i koniem, kontakt z naturą i wytrzymałość oraz precyzję, 
zwinność i technikę. WKKW składa się z trzech prób: ujeżdżenia, próby terenowej i skoków przez przeszkody.
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  Pałac Baborówko to pensjonat, w którym 
historia łączy się z miłością do jeździectwa, 
zdrowej kuchni i przyrody, gdzie naturalne śro-
dowisko, śpiew ptaków i świeże powietrze po-
zwalają na zdrowy, spokojny sen i odpoczynek 
od codziennego zgiełku. 

W Baborówku zapewniamy kameralne wa-
runki. Pokoje utrzymane są w historycznym 
klimacie, a każdy z nich ma inny charakter. 
W  pałacowej kuchni korzystamy z lokalnych 
produktów, które stanowią podstawę serwo-
wanych przez nas dań.

Rozległy trawiasty teren oraz klimatyczne za-
plecze sprzyjają organizacji różnego rodzaju 
imprez o bardzo zróżnicowanym charakterze, 
kierowanych do różnych grup wieko-
wych. Wiele imprez rodzinnych i bizne-
sowych odbywa się w  budynku starej 
kuźni i zabytkowej stodoły. Oba miejsca 
mają rustykalny charakter i zapewnia-
ją niezapomnianą atmosferę.

  Baborówko Palace is a place 
where history meets a passion for 
equestrian sports, healthy kitchen 
and nature, where the natural sur-

roundings, birdsong and clean air allow for 
a  peaceful and healthy sleep and relaxation 
away from the clamor of everyday life. 

In Baborowko we provide a cosy and intimate 
conditions. The rooms are designed to keep 
their historical climate, and every one of them 
is different  in character. In the palace kitchen 
we use local products, upon which we create 
the meals.

A broad grass terrain and a climatic infra-
structure foster the organization of a variety of 
events, dedicated for various age groups. Many 
family and business partie and events are or-
ganised in the old forge and the antique barn. 
A rustical character of both venues ensure an 
unforgettable atmosphere.

PAŁAC BABORÓWKO          BABORÓWKO PALACE   
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21-24.05.2020

SAVE THE DATE

MECENAS ZAWODÓW 
THE PATRON OF THE SHOW

ROMAN ROSZKIEWICZ




