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Po raz pierwszy,
po raz drugi, i...
Szanowni Państwo,
to już po raz trzeci zapraszamy Państwa na
wyjątkowe wydarzenie, jakim jest aukcja
źrebiąt Cichoń Foals Auction 2020, w czasie
której oferowane do sprzedaży są źrebięta
po reproduktorach z oferty stacji ogierów
Cichoń Stallions, jak również naszych partnerów Helgstrand Dressage i Deckstation
Schockemӧhle.
Jest to jedyna w Polsce aukcja źrebiąt
sportowych, która będąc w założeniu projektem mającym wspomóc Hodowców
w sprzedaży potomstwa oferowanych przez
nas ogierów, stała się zarazemwydarzeniem
przyciągającym rzeszę potencjalnych Klientów, którzy poszukują wysokiej jakościprospektów sportowych ze sprawdzonego źródła.
Corocznie, wraz z rozwojem działalności
naszej stacji ogierów, na rozmiarach i różnorodności zyskuje kolekcja aukcyjna – do
udziału zakwalifikowaliśmy 11 potomków
ogierów ujeżdżeniowych, a novum tegorocznej edycji jest pojawienie się w niej również źrebiąt skokowych. Kolekcja jest bardzo
zróżnicowana, co pozwoli każdemu z zainteresowanych odnaleźć w niej wyjątkow źrebię
odpowiadające jego preferencjom. Wszystkie mają za to jedną cechę wspólną – jakość,

którą weryfikowaliśmy zarówno podczas indywidualnych wizyt u Hodowców, jak i podczas Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras
Szlachetnych, który okazał się bardzo wartościowym narzędziem w procesie selekcji.
Epidemia COVID-19, która dotknęła świat
w 2020 roku, choć wywołała niepowetowane skutki społeczne i gospodarcze, przyczyniła się także do cyfryzacji wielu dziedzin
życia, nie omijając przy tym aukcji koni, które
w dużej mierze przeniosły się do Internetu,
umożliwiając Kupującym bezpieczny udział
on-line. Cichoń Foals Auction 2020 nie pozostaje w tyle – odbędzie się w nowoczesnej
formie hybrydowej, umożliwiającej licytowanie zarówno poprzez Internet, gdzie aukcja
rozpocznie się już 3 września, jak i w formie
tradycyjnej, podczas finału 5 września w naszej hali w Radzionkowie.
Wierzymy, że tegoroczna Cichoń Foals
Auction dostarczy wielu emocji i fantastycznych transakcji, a wyjątkowe źrebięta, które
poznacie Państwo na kolejnych stronach
katalogu, trafią do najlepszych możliwych
domów, gdzie będą się rozwijać i w pełni wykorzystywać swoje ponadprzeciętne możliwości.
Do zobaczenia 5 września!

Katarzyna Wiszowaty
źrebięta skokowe

m: +48 696 654 684
e: k.wiszowaty@cichondressage.pl

POLSKI / ENGLISH

m: +48 606 189 090
e: mateusz.cichon@cichondressage.pl

POLSKI / ENGLISH

Michał Cichoń

źrebięta ujeżdżeniowe
m: +48 786 958 074
e: biuro@cichondressage.pl

Patrycja Marcinkowska
sprawy organizacyjne
m: +48 515 606 189
e: biuro@cichondressage.pl

Rezerwacja miejsc VIP:
biuro@cichondressage.pl
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NASZ ZESPÓŁ
JEST DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

ZACK IN BLACK MM
RASA

DWB

DATA URODZENIA
24.04.2020 r.

MAŚĆ

SKAROGNIADA

Imponuje możliwościami,
zachwyca eksterierem!
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Ogierek Zack in Black MM jest synem ogiera Heiline’s Zanzier – najwyżej zbonitowanego ogiera szlachetnego w Polsce, dwukrotnego złotego medalisty
Mistrzostw Polski Młodych Koni w latach 2018-2019
oraz uczestnika Mistrzostw Świata Młodych Koni
w Ermelo (2018 r.) Heiline’s Zanzier to syn jednego
z najbardziej utalentowanych reproduktorów-sportowców, jakim jest Blue Hors Zack, który osiągając
wyniki w międzynarodowych konkursach Grand
Prix na poziomie 80% plasuje się w top 10 rankingu
FEI. Po drugiej stronie jego rodowodu odnajdujemy
legendarnego De Niro – jednego z najważniejszych
dla hodowli ujeżdżeniowej reproduktorów, numer
jeden rankingu WBFSH w 2018 r.

Zack in Black MM to II V-ce Czempion wśród
ogierków dresażowych podczas Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych 2020 – największej w Polsce wystawy hodowlanej. Jego pełny brat
- Zanzibrio MM, został zakupiony podczas Cichoń
Foals Auction 2019 przez znaną zawodniczkę klaczy
Grand Prix – Olgę Michalik.
Matka - klacz Vestgaardens Olympia, to córka
kolejnego ogiera klasy Grand Prix – Blue Hors Don
Olymbrio, który zdobył tytuł Elitarnego Ogiera DWB
już w wieku 9 lat, zwyciężył na CDI*** Blue Hors Dressage Festival konkurs Grand Prix Freetyle w 2018
roku, uzyskując nadzwyczajny wynik powyżej 80 %.
Ogier ten ma na koncie wiele zwycięstw w konkursach klasy Grand Prix, będąc jednocześnie ojcem
licznych koni sportowych i ogierów licencjonowanych, takich jak: Don Qlymp P, Orion, For Honour i in.
Vestgaardens Olympia jest córką duńskiej klaczy
Vestgaardens Flying Wallie, której rodowód łączy
w sobie konie pełnej krwi angielskiej, jak i konie
ujeżdżeniowe. Jej ojcem jest zinbredowany 4x3 na
legendarnego ogiera Northern Dancer xx, efektowny Flyinfact xx. Ogier ten został wyhodowany we
Francji, a zakupiony do Danii z powodzeniem startował w wyścigach, a do jego największych sukcesów
należy zaliczyć 3 miejsce w Duńskim Derby.
Zack in Black MM to źrebię ujeżdżeniowe najnowszej generacji – obustronne pochodzenie od
światowej klasy koni Grand Prix oraz znaczący udział
pełnej krwi angielskiej, idealnie wpisują się w aktualne trendy w hodowli koni dresażowych. Łącząc
powyższe z kapitalnymi możliwościami ruchowymi,
przekazywanym przez ogiera Heiline’s Zanzier rewelacyjnym charakterem oraz wieńczącym całość
nieprzeciętnym eksterierem, otrzymujemy źrebię
przed którym wielki świat dresażowy stoi otworem!

HODOWCA

MM BROTHERS

ZACK IN BLACK MM
Heiline’s Zanzier

Vestgaardens Olympia

Blue Hors Zack

Rousseau
Orona

Danceline TS

De Niro
Lacarna

Blue Hors Don Olymbrio
Vestgaardens Flying Wallie

Heiline’s Zanzier dwukrotny zwycięzca
Mistrzostw Polski Młodych
Koni, najwyżej zbonitowany
ogier szlachetny w Polsce

Jazz
Olymbria
Flyinfact xx
Wallis-LE

VIVIANA G

RASA

oldenburska

DATA URODZENIA
28.06.2020 r.

MAŚĆ

kasztanowata

A Star Is Born!
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Viviana G - Superczempionka Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych, która z notą 8,75 pkt,
w tym 9,25 pkt za ruch została wybrana najlepszym
źrebięciem całej wystawy, to kolejny odnoszący
sukcesy potomek reproduktora Vitalis, V-ce Czempiona Kӧrungu, zwycięzcy prestiżowego Nürnberger Burpokal, oraz konkursu „Stallion of the Year”
podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w Ermelo.
Do najsłynniejszych potomków tego ogiera należy Bundesczempion Valverde, V-ce Mistrz Świata
– ogier Villeneuve oraz klacz Victoria’s Secret, która
2016 triumfowała w Mistrzostwach Świata Młodych
Koni w Ermelo. Vitalis to pierwszy licencjonowany

syn ogiera Vivaldi, Wiceczempiona próby dzielności w Holandii. Jego matka – Tolivia, to holenderska
Czempionka Klaczy, córka
Quiete G, matka klaczki Viviana G pochodzi z rodziny hanowerskiej klaczy Schwinge (Stutenstamm
2188501), z której wywodzi się również licencjonowany ogier Diamond Hit’s Junior han. Quiete G jest
córką cenionego reproduktora ogiera Quaterback,
znanego na całym świecie z niezwykłej urody, nieprzeciętnego, dynamicznego ruchu w perfekcyjnej
kadencji. Jego pierwszym, ale nie ostatnim sukcesem były uzyskanie nieprawdopodobnie wysokich
ocen podczas Bundeschampionatu, gdzie otrzymał
maksymalną notę – 10 za galop. Wygrał 30-dniowy
test z końcową oceną 8,89 pkt (9,14 za ujeżdżenie
i 8,43 za skoki!). Na potomstwo przekazuje lekkość
chodów i dużą urodę. Wiele jego źrebiąt uzyskuje
imponujące ceny na aukcjach - jedno z nich sprzedano za 120.000 euro na aukcji w Verden. Świetny
rodowód klaczki Viviana G uzupełnia ogier Longchamp, jeden z najbardziej utalentowanych ujeżdżeniowo potomków wspaniałego Lauries Crusador
xx.
Viviana G to źrebię, którego jakość mówi sama
za siebie – wystarczyło kilka kroków ponadprzeciętnie obszernego i pełnego naturalnej kadencji
kłusa, by oczarować międzynarodowe jury podczas
największej w Polsce wystawy źrebiąt. Dokładając
do tego najwyższej klasy rodowód otrzymujemy
źrebię, które bez jakichkolwiek kompleksów może
rywalizować z najlepszymi rówieśnikami na świecie,
mające wszelkie warunki ku temu, by w przyszłości
podbijać międzynarodowe areny.
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PAWEŁ GĄSIŃSKI

VIVIANA G
Vitalis

Quitie G

Vivaldi

Krack C
Renate-Utopia

Tolivia

D-Day
Nalivia

Quaterback
Lakritz

Quaterback Bundeschampion (2006r.),
ojciec 43 licencjonowanych
ogierów

Quaterman
Passionata
Longchamp
Alice

BY BALOU MZ Z

RASA

zangersheide

DATA URODZENIA
17.03.2020 r.

MAŚĆ
gniada

Balou du Rouet, Heartbreaker,
Voltaire – mocna podstawa genetyczna
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Ogier By Balou MZ Z jest synem słynnego Balou
du Rouet, bardzo cenionego nie tylko ze względu
na swój rodowód, ale również wszechstronność jako
reproduktora. Od dłuższego czasu jest on obecny
w pierwszej dziesiątce dwóch rankingów WBFSH
- zarówno najlepszych ogierów – ojców koni skokowych, jak i WKKW-istów. Do grona jego najlepszych
potomków należy bez wątpienia Bianka (Steve Guerdat (SUI) – Mistrzyni Świata i brązowa medalistka
Mistrzostw Europy i dziewiąta w Pucharze Świata
oraz WKKW-ista Billy The Red (Christina Cook (GBR)
– drużynowo złoty medalista, zwycięzca CIC3* Har-

tpury, drugi w CIC3* Bramhami. Zwycięzca Grand
Prix Monachium, Balve i Spangenberg - ogier Balzaci, a także Baccordi to tylko nieduża część grupy 66
uznanych ogierów, synów Balou du Rouet. Niedawno do grona tego dołączył premiowany na kӧrungu
holsztyńskim ogier Baloubetto, sprzedany na aukcji
za 90 000 euro. Wśród utytułowanych potomków
warto wymienić również V-ce Czempionkę klaczy
Związku OS - Honey Star.
Klacz Valkyria DH Z jest córką zasłużonej klaczy Haeven (po Concorde), matki skoczka klasy GP
Landos oraz ujeżdżeniowego ogiera Tjesten (Z1).
Jej babka dała cenną skokową kl. Zambia-D. Valkyria DH Z pochodzi z rodziny klaczy Zephyr (nr 709),
z której wywodzi sie również og. Future’s Dream westf (skoki 140 cm), kl. Ursula (klasa GP 160 cm), og.
Omen Z (skoki GP 160 cm), uznany og. O’Neill van’t
Eigenlo BWP.
Ojciem klaczy Valkyria DH Z jest skoczek międzynarodowej klasy, ogier Va-Vite, ojciec wielu topowych koni sportowych, w tym m.in. Jacobien Dwerse Hagen (skoki kl. GP 160 cm), Valetta DH Z (skoki
155 cm), Victer Finn DH Z (skoki GP 160 cm), Vento
DH Z (skoki 150 cm) a także Vita Louise DH Z (WKKW
CCI3*) i Murcia de Ninive (WKKW CIC3*). Jest on synem słynnego holenderskiego Ogiera Roku 2016 –
Heartbreaker. Druga matka – klacz Heaven, to córka
og. Concorde, który łączy krew takich skokowych
tuzów jak Voltaire i Marco Polo.
Ogierek By Balou MZ Z to prawdziwy genetyczny rarytas - precyzyjnie skonstruowany, w oparciu
o najlepsze światowe ogiery i wartościowe linie
żeńskie rodowód, sprawia, że jego nabywca powita
w stajni nie tylko przyszłego konia sportowego, ale
także kandydata na topowego reproduktora.
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MICHAŁ ZDEBEL

BY BALOU MZ Z
Balou Du Rouet

Valkyria DH Z

Baloubet Du Rouet

Galoubet A
Mesange Du Rouet

Georgia

Continue
Georgette II

Va-Vite
Heaven

Balou du Rouet - ojciec 66
uznanych ogierów, sklasyfikowany w top 10 rankingu
WBFSH ogierów skokowych
oraz przeznaczonych do
WKKW

Heartbreaker
Rapsody DH
Concorde
Valeska

FÜRST RED LADY

RASA

hanowerska

DATA URODZENIA
24.05.2020 r.

MAŚĆ

kasztanowata

Przyszłość zaczyna się dziś!
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Czempionka klaczek ujeżdżeniowych Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych 2020
- Fürst Red Lady to córka ogiera Fürst Toto, zdobywcy głównej premii oraz ponadprzeciętnego wyniku
próby dzielności 8,46 pkt (w tym 4x9 pkt). Klaczka
ta kontynuuje świetną passę potomstwa tego hanowerskiego ogiera, które odznaczyło się w ostatnich
dwóch latach na europejskich wystawach i aukcjach
– przykładowo For the Best sprzedana za kwotę
37.000 € była najdroższym źrebięciem aukcji PS Online w roku 2019.

Ojcem og. Fürst Toto jest Fürstenball - Czempion Kӧrungu Oldenburskiego z 2007 r., który pomimo stosunkowo krótkiej kariery hodowlanej pozostawił już po sobie 75 uznanych synów oraz 120
klaczy odznaczonych premią państwową. Za zasługi
dla hodowli koni dresażowych Fürstenball otrzymał
prestiżowy przydomek OLD. Jego matka to z kolei
córka epokowego og. Totilas, złotego medalisty Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk Jeździeckich
pod Edwardem Galem.
Matka klaczki Fürst Red Lady – Christina, to córka
hanowerskiego reproduktora Christ, który pozostawił dotychczas w hodowli 17 uznanych synów, w tym
Czempiona Mecklenburga og. Collier, premiowanego ogiera Cristall, V-ce Bundesczempiona og. Coal
Diamond, a także imponującego urodą Cadeau
Noir. Druga matka pochodzi od ogiera Metternich,
bezpośredniego potomka słynnego Matcho AA.
W dalszej części rodowodu odnajdujemy również
og. Weltmeyer, jednego z najbardziej wpływowych
reproduktorów ujeżdżeniowych. Warto zauważyć,
że syn klaczy Christina - Fürsten Spinne (po Fürsten
Look) zwyciężył w kategorii koni 3-letnich podczas
Sportowego Czempionatu Koni Ujeżdżeniowych
w Solcu Kujawskim 2020.
Fürst Red Lady zachwyca od pierwszych dni
życia – Związek Hanowerki podczas premiowania
nagrodził ją tytułem Gold Medal Foal, a następnie
zabłysnęła podczas wystawy w KJ Salio, gdzie otrzymała łączną ocenę 8,41 pkt, w tym 8,63 za niezwykle
obszerny i elastyczny ruch. Nabywca tej niezwykłej
klaczki zyska konia w każdym aspekcie kompletnego, przed którym jasno rysuje się przyszłość na europejskich arenach!

HODOWCA

ADAM MAJKO

FÜRST RED LADY
Fürst Toto

Christina

Fürstenball

Fürst Heinrich
Maradonna

Thery

Totilas
La Sira

Christ
Maydam

Christ - ojciec 17 licencjonowanych ogierów, w tym
reproduktora - Cadeau Noir,
sportowca klasy GP

Competent
Paloma
Matternich
Welt-Lena

DAVINO

RASA

oldenburska

DATA URODZENIA
4.04.2020 r.

MAŚĆ
gniada

Hanowerskiego Ogiera Roku 2013 – Londonderry,
potomka ogiera pełnej krwi Lauries Crusador xx.
Matka ogierka Davino – Freja, to córka hanowerskiego Foundation,który pod Matthiasem Alexandrem Rathem osiągnął międzynarodowy poziom
Grand Prix, a w hodowli pozostawił m.in. rekordzistę
aukcji P.S.I i V-ce Mistrza Świata Młodych Koni – og.
Ferrari. Foundation jest synem zasłużonego reproduktora Fidertanz, V-ce Bundesczempiona i również ogiera klasy GP, a przy tym ojca ponad 50 licencjonowanych synów. Po stronie żeńskiej rodowodu
kl. Freja pojawia się og. Alabaster, ojciec ponad 300
koni sportowych, w tym Apache , prezentowanego
przez Isabell Werthna poziomie Grand Prix.

Talent do Grand Prix zapisany w genach!
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Davino to ogierek, który od pierwszego spojrzenia zachwyca charyzmą, budową i motoryką ruchu
– to niezwykle szlachetne źrebię posiada wszelkie
warunki ku temu by stać się topowym koniem sportowym, a mając w polu widzenia jego wypełniony
światowymi sławami rodowód, również klasowym
reproduktorem.

Ogierek Davino to syn premiowanego ogiera
hanowerskiego, a następnie dwukrotnego Mistrza
Świata Młodych Koni – D’Avie, który w swojej karierze sportowej zasłynął przede wszystkim rewelacyjnym galopem, ocenianym w Ermelo na 10 pkt.
W swojej wczesnej karierze D’Avie zajął 3 miejsce
w teście 14-dniowym w Schlieckau oraz odniósł
serię zwycięstw w konkursach dla młodych koni
w Danii. Ojcem tego reproduktora jest nieodżałowany holenderski Don Juan De Hus, V-ce Czempion
Kӧrungu Westfalskiego, zwycięzca testu 30-dniowego w Schlieckau i Mistrz Francji Młodych Koni. Od
strony matki w rodowodzie og. D’Avie odnajdujemy

HODOWCA

ANNA I ZBIGNIEW
KOPERSCY

DAVINO
D’avie

Freja

Don Juan de Hus

Jazz
Vodorette

Linda

Londonderry
Winja

Foundation
Allegra

D’Avie - dwukrotny Mistrz
Świata Młodych Koni

Fidertanz
Donna Doria
Alabaster
Carina

AMAZING JAZZ

RASA

polski koń szlachetny półkrwi

DATA URODZENIA
30.05.2020 r.

MAŚĆ
kara

Rodowód, który otwiera każde drzwi
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Zachwycająca urodą klaczka Amazing Jazz to
córka holenderskiego reproduktora Goldfinger
VDT, zdobywcy drugiego miejsca w próbie dzielności DWB i brązowego medalisty Mistrzostw Danii Młodych Koni z 2015 r., którego rodowód łączy
geny legendarnego ogiera Jazz, wieloletniego lidera
rankingu WBFSH reproduktorów ujeżdżeniowych
oraz og. Olympic Ferro, srebrnego medalisty Igrzysk
Olimpijskich w Sydney, a zarazem docenionego reproduktora, będącego ojcem ponad 40 uznanych
ogierów.

Goldfinger VDT doczekał się już odnoszącego
sukcesy potomstwa, wśród którego wyróżnia się og.
Game On, zdobywca II miejsca w półfinale Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Ermelo. Wysoko cenione w hodowli są także jego córki, wśród których
na szczególną uwagę zasługuje Goldeneye (o.m.
Quaterback), której potomstwo corocznie znajduje
nabywców na prestiżowych aukcjach źrebiąt DWB.
Matka klaczki Amazing Jazz – Azzurra Shadow,
to córka trakeńskiego ogiera Gribaldi, który pod
Edwardem Galem osiągnął w sporcie międzynarodowy poziom Grand Prix, jednocześnie zapisując się
w historii hodowli ujeżdżeniowej jako ojciec 17 licencjonowanych ogierów, w tym takich sław jak Painted Black, Hofrat czy wreszcie fenomenalny Totilas.
Za rolę jaką odegrał w hodowli og. Gribaldi został
odznaczony przez związek KWPN tytułem „Kuer”.
W dalszej linii rodowodu kl. Amazing Jazz odnajdujemy ogiera Larome, syna jednego z najbardziej
zasłużonych holsztyńskich reproduktorów og. Landgraf I, którego geny często uzupełniają pochodzenie
koni dresażowych.
Amazing Jazz to klaczka w doskonałym, nowoczesnym typie żeńskim, ocenionym podczas
największej w Polsce wystawy źrebiąt – Otwartego
Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych na 8,38 pkt,
co wszak nie może dziwić, mając w polu widzenia jej
świetnie skonstruowany rodowód. Łącząc to z wrodzonymi możliwościami ruchowymi i wzorowym
charakterem otrzymujemy doskonały materiał zarówno na klacz hodowlaną, ale przede wszystkim
wysokiej klasy konia sportowego.

HODOWCA

MONIKA GUTKNECHT

AMAZING JAZZ
Goldfinger VDT

Azzurrashadow

Jazz

Cocktail
Charmante

Velvet VDT

Ferro
E-Delypsa

Gribaldi
Laktitia-Shadow

Gribaldi - ojciec dresażowej legendy - og. Totilas
i licznych koni sportowych
światowej klasy

Kostolany
Gondola II
Larome
Moonlight Shadow

OLYMPIC FLY

RASA

polski koń szlachetny półkrwi

DATA URODZENIA
2.04.2020 r.

MAŚĆ

kasztanowata

Z linii legendarnego Chacco-Blue!
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Ogierek Olympic Fly to syn eleganckiego i ponadprzeciętnie elastycznego w skoku ogiera Chacfly PS, który jest swoistym rekordzistą pod względem ocen jakie ogier może otrzymać podczas próby
dzielności. W czasie testu w Adelheidsdorf w 2017
otrzymał końcową notę 9,49 pkt (w tym 6 x 10 pkt).
W 2016 Chacfly PS zdobył, w wieku 4 lat, brązowy
medal na Czempionacie Hanowerskim w Verden.
Wygrał sporą liczbę konkursów dla młodych koni,
włącznie z dwunastoma zwycięstwami w 2018
roku. Wygrał również kwalifikacje do Niemieckiego
Czempionatu dla Młodych Koni w Klein Roscharden, gdzie uzyskał wysoką notę 8,8. Obecnie z powodzeniem startuje w konkursach do 145 cm pod

Eiken Sato. Niezwykłe możliwości, jakie Chacfly PS
prezentuje na parkurach, są zapisane w cennym
rodowodzie. Jego ojciec Chacco-Blue od 2017 roku
zajmuje czołowe miejsce w rankingu WBFSH reproduktorów skokowych. Ośmioro jego potomków
uczestniczyło w 2018 roku w Światowych Igrzyskach
Jeździeckich w Tryon, a ponad 40 synów tego wspaniałego ogiera uzyskało licencje hodowlane.
Matka ogierka Olympic Fly, klacz Obsesja swój
skokowy talent potwierdziła uczestnicząc w konkursach skokowych na poziomie kl. C. Wywodzi się
z rodziny hanowerskiej klaczy Opryskliwa, z której
pochodzi również jeden z najlepszych koni WKKW
hodowli polskiej ostatnich lat - wał. Ostler wlkp,
Czempion Koni 5- i 6- letnich WKKW, zdobywca
trzech medali Mistrzostw Polski Seniorów WKKW:
złotego, srebrnego i brązowego, zwycięzca CNC3*Sopot. Obsesja jest córką ogiera Qumball, rosłego,
mocnej budowy ogiera importowanego z Belgii,
ojca licencjonowanych ogierów Zoltan i Ildago, które z powodzeniem startowały w konkursach do 160
cm włącznie. Innymi skocznymi potomkami ogiera
Qumaball były: Kemball, Uroda i Hektor. Sam Qumball również startował z powodzeniem, zajął III miejsce w GP na ZO-B w Sopocie i III w konkursie sztafet
na CSI Sopot.
Ogierek Olympic Fly niewątpliwie kontynuuje
najlepsze cechy swoich przodków, będąc przede
wszystkim źrebięciem w bardzo nowoczesnym typie konia sportowego – cecha ta została doceniona
przez międzynarodową komisję podczas Otwartego
Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych oceną 8,0
pkt, co uplasowało Olympic Fly w ścisłym finale licznie obsadzonej kategorii ogierów skokowych. Patrząc na tego urodziwego konia oraz jego światowy
rodowód wierzymy, że to dopiero początek pasma
jego sukcesów!
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klaczy odznaczonych premią państwową. Za zasługi
dla hodowli koni dresażowych Fürstenball otrzymał
prestiżowy przydomek OLD. Jego matka to z kolei
córka epokowego og. Totilas, złotego medalisty
Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk Jeździeckich pod Edwardem Galem. Fürst Toto wywodzi się
z uznanej linii źeńskiej Vornholz Stud – rodzina klaczy Finnländerin i Kebandina dała blisko 50 licencjonowanych ogierów.
Matka Sir Toto CH – klacz Summer to córka oldenburskiego ogiera San Remo, finalisty Mistrzostw
Świata Młodych Koni i zdobywcy 8. miejsca rankingu WBFSH w roku 2018, będącego wynikiem tzw.
„złotego połączenia” legendarnych ogierów Sandro
Hit x Donnerhall. W dalszej części rodowodu odnajdujemy V-ce Czempiona Kӧrungu Henowerskiego
-og. Wolkenstein II.

Perfekcyjna elegancja!
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Ogierek Sir Toto CH to syn ogiera Fürst Toto,
zdobywcy głównej premii oraz ponadprzeciętnego
wyniku próby dzielności 8,46 pkt (w tym 4x9 pkt).
Pierwszy rocznik jego potomstwa cechuje ponadprzeciętna elegancja, a źrebięta odznaczyły się na
europejskich wystawach i aukcjach – przykładowo
For the Best sprzedana za kwotę 37.000 € była najdroższym źrebięciem aukcji PS Online w roku 2019.

Patrząc na ten wypełniony światowej sławy
gwiazdami rodowód nie może dziwić, że Sir Toto
CH w wieku zaledwie 5 tygodni został V-ce Czempionem wśród ogierków dresażowych podczas
największej w Polsce wystawy źrebiąt szlachetnych
w KJ Salio, gdzie uzyskał łączną ocenę 8,0 pkt! Ogierek ten ma wszystko czego wymaga się od współczesnego konia dresażowego, a przy tym emanuje
niprzeciętną charyzmą, która pozwala w nim dostrzec nie tylko przyszłego sportowca, ale także materiał na klasowego reproduktora.

Ojcem og. Fürst Toto jest Fürstenball - Czempion Kӧrungu Oldenburskiego z 2007 r., który pomimo stosunkowo krótkiej kariery hodowlanej pozostawił już po sobie 75 uznanych synów oraz 120
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Fürst Toto - zwycięzca
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Przepis na sukces: wyśmienita matka
i światowej klasy ogier
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Ojcem klaczki Bossa Freaka jest Czempion
Ogierów DWB z 2014 r. – Grand Galaxy Win, który
w swojej karierze sięgnął m.in. po tytuł V-ce Czempiona Danii Młodych Koni (2015r.), a także zajął VI
miejsce na Mistrzostwach Świata Koni 5-letnich.
Z pierwszego rocznika jego potomstwa pochodzi
Czempion Oldenburga – ogier Global Player, oraz
2 premiowane ogiery - Hesselhøj Gnags i Giovanni
Bell, a także liczna stawka premiowanych klaczy.
Jego syn – ogier Highfive Fuglsang zdobył srebrny
medal na Mistrzostwach Danii Młodych Koni w kat.
koni 4-letnich zdobywając końcową notę 9,0. Rodowód ogiera Gran Galaxy Win to połączenie genów

międzynarodowej klasy sportowca – Apache, z dresażową legendą, jaką niewątpliwie jest ogier Jazz.
Matka klaczki Bossa Freaka to wyśmienita Bossa Nova , matka koni skokowych: klaczy Boogie
Woogie, która startuje na poziomie międzynarodowym w konkursach Grand Prix pod Irlandczykiem
– Johnem Hickey i ogiera Bailando, który najpierw
pod Hubertem Kierznowskim, a teraz pod Zuzanną Kucharską rozwija sukcesywnie swój skokowy
talent startując w konkursach do 135 cm. Jednak
najlepszym potomkiem klaczy Bossa Nova jest wał.
Breakdance (po og. Fred), którego Aleksandra Szulc
z powodzeniem prezentuje na czworobokach w kraju i za granicą: Ermelo (NED), Cappeln (GER), Mariakalnok (HUN) etc. na zawodach do CDI3* włącznie.
Para ta wygrała konkurs dla koni 6-letnich w Achleiten w Austrii i zajęła II miejsce w konkursie St. Georg
w Polsce (Ochaby Wielkie), a obecnie zalicza bardzo
udane starty na poziomie Grand Prix. Budzą też nadzieję pierwsze poważne starty wał. Bossa Nova Hit,
również syna klaczy Bossa Nova, który zdobył brązowy medal w kategorii koni 4-letnich podczas II Sportowego Czempionatu Koni Ujeżdżeniowych w Solcu
Kujawskim. Ojcem klaczy Bossa Nova, jest holsztyński Carbano, ojciec koni klasy w GP w skokach: Cabano I i II, oraz klaczy Solana. Jego syn og. Cotopaxi
został sprzedany do U.S.A. za 70.000 DM.
Urodziwa Bossa Freaka to wynik świetnej strategii hodowlanej, gdzie ultranowoczesnego ogiera KWPN, jakim jest Gran Galaxy Win, połączono
ze sprawdzoną w hodowli, wysokiej klasy matką
– wszak nie codziennie zdarza się, aby klacz dała
dwóch potomków startujących na poziomie Grand
Prix, w dwóch różnych dyscyplinach. Patrząc na
klaczkę Bossa Freaka dostrzegamy dziś odziedziczoną po ojcu ekspresję i lekkość, ale możemy być
pewni, że w jej genach zapisane są także ponadprzeciętne predyspozycje sportowe.

HODOWCA
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Siła i prezencja godne następcy tronu!
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Ogierek Carewicz to przedstawiciel pierwszego
w Polsce rocznika potomstwa ogiera Goldfinger
VDT, zdobywcy drugiego miejsca w próbie dzielności DWB i brązowego medalisty Mistrzostw Danii
Młodych Koni z 2015 r. – potomka nieodżałowanego
ogiera Jazz, wieloletniego lidera rankingu WBFSH
reproduktorów ujeżdżeniowych. Jego matka to
córka kolejnej holenderskiej gwiazdy, ogiera Olympic Ferro, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich
w Sydney. Goldfinger VDT doczekał się już odnoszącego sukcesy potomstwa, wśród którego wyróżnia
się og. Game On, zdobywca II miejsca w półfinale
Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Ermelo. W dalszej linii rodowodu ogiera Goldfinger VDT odnaj-

dujemy holsztyńską skokową gwiazdę – Calypso I,
ogiera który zasłynął nie tylko z możliwości skokowych, ale także świetnego ruchu w kłusie.
Holsztyńskim pochodzeniem może poszczycić
się także matka ogierka Carewicz – Ciara, będąca
córką Corrado Son, który odznacza się bardzo dużą
siłą i dynamiką, ale także pozytywną tendencją do
współpracy z jeźdźcem. Corrado Son pozostawił
wiele poprawnie zbudowanych koni, obdarzonych
predyspozycjami sportowymi, w tym klacz Bila, która zwyciężała wielokrotnie w skokach w konkursach
małej rundy, Opal Bis i Otamend z powodzeniem
startujące w konkursach średniej rundy. Sam Corrado Son jest synem siwego Corrado I, który odnosił
międzynarodowe sukcesy pod Franke Sloothaakiem
i dał całą plejadę uznanych synów. W rodowodzie
ogierka Carewicz znajdujemy również holsztyńskiego ogiera Lascatraz L, który zwyciężył w ZT Biały Bór
i został szeroko użyty w hodowli.
Warto zaznaczyć, że zeszłoroczny syn klaczy Ciara – ogierek Calvin Klein (po Heiline’s Zanzier) został
sprzedany podczas Cichoń Foals Auction 2019, gdzie
zakupiła go zawodniczka klasy Grand Prix, multimedalistka Mistrzostw Polski – Aleksandra Szulc.
Połączenie topowych linii KWPN, jakie reprezentuje og. Goldfinger VDT, z solidną bazą gwarantowaną przez holsztyńskie geny Calypso I oraz przodków
od strony matki, przyniosło rewelacyjny efekt. Carewicz to źrebię o atletycznej sylwetce, imponujące
siłą i możliwościami ruchowymi, za które otrzymał
podczas Otwartego Czempionatu Źrebiąt Ras Szlachetnych 2020 łączną ocenę 8,63, co było drugim
najwyższym wynikiem w stawce 87 źrebiąt. Uwagę
zwraca przede wszystkim ponadprzeciętna, wrodzona elastyczność, widoczna od pierwszego kroku
kłusa – cecha, która pozwala postrzegać ogierka Carewicz, jako przyszłego sportowca klasy GP.
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Uroda, charyzma i elegancja –
połączenie krwi holsztyńskiej
z angloarabską
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Uroda, charyzma i elegancja – połączenie krwi
holsztyńskiej z angloarabską
Urodziwa, szlachetna klaczka Łza Smoka jest
córką ogiera Casallco, który w ZT Schlieckau uzyskał
9,40 za możliwości skokowe i cały czas potwierdza
swój potencjał startując z dużym powodzeniem
na poziomie Grand Prix pod Philipem Rüpingiem.
Casallco doczekał się już 7 uznanych synów, w tym
Czempiona OS – og. Cavoiro-H. Rodowód og. Casallco to cenna holsztyńska kombinacja krwi. Jego
ojciec, wspaniały skoczek Casall, to jeden z grona

rekordzistów pod względem wygranej sumy przez
potomstwo - ponad 4,2 miliony euro, oraz zwycięzca
rankingu WBFSH reproduktorów skokowych z 2015
r. W dalszej części rodowodu Casallco odnajdujemy
ogiery takie jak: Contender, Carthago i Calypso II.
Dlatego też filarowy reproduktor Cor de la Bryere sf
pojawia się w jego rodowodzie aż cztery razy.
Klacz Łuna K , matka klaczki Łza Smoka, zajęła IV
m. podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras
Szlachetnych w KJ Zbyszko. Jej bliskimi krewnymi
są: ogier Ławnik, finalista MPMK-B, skoczek na poziomie ZO-B2*, kl. Gracjella – udane starty w skokach
na poziomie kl. CC), kl. Łagisza – wkkw-istka na poziomie kl. CIC2*, ogier Łyk Szampana – skoczek kl.
C, oraz wielce zasłużony dla hodowli ogier Łowicz
wyhodowany w SK Walewice, uczestnik wielu prestiżowych zawodów w tym MP Seniorów w skokach,
ojciec plejady zasłużonych dla hodowli matek,
w tym klaczy Szampanka, Banicja, Dworzanka, oraz
takich koni jak Salon (WKKW), Datsun, czempiona
ZT Kwidzyn, Mistrz Włoch Juniorów w WKKW. Ojcem klaczy Łuna ZK jest utalentowany skoczek walewicki ogier Frazes m, Mistrz Polski Koni 4-letnich
w WKKW, który wywalczył także V m. na MPMK-B
(konie 5-letnie), IV m. w MPSen. w skokach, IX m. na
MPJ-B i V m. w Grand Prix na ZO-B3* Bogusławice.
Klaczka Łza Smoka to źrebię, które od razu zwraca na siebie wszystkie spojrzenia – wrodzona uroda
i elegancja, wspaniały charakter, a przy tym zapisane w DNA możliwości skokowe czynią z niej wartościowy materiał zarówno na konia sportowego, jak
i na klasową klacz hodowlaną.
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Wyjątkowy w każdym calu!
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Ogierek Zandro Golden Jazz-J to pierwszy w Polsce potomek ogiera Goldfinger VDT, zdobywcy drugiego miejsca w próbie dzielności DWB i brązowego
medalisty Mistrzostw Danii Młodych Koni z 2015 r. –
potomka nieodżałowanego ogiera Jazz, wieloletniego lidera rankingu WBFSH reproduktorów ujeżdżeniowych. Jego matka to córka kolejnej holenderskiej
gwiazdy, ogiera Olympic Ferro, srebrnego medalisty
Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Goldfinger VDT doczekał się już odnoszącego sukcesy potomstwa,
wśród którego wyróżnia się og. Game On, zdobywca
II miejsca w półfinale Mistrzostwa Świata Młodych
Koni w Ermelo. W dalszej linii rodowodu ogiera

Goldfinger VDT odnajdujemy holsztyńską skokową
gwiazdę – Calypso I, ogiera który zasłynął nie tylko
z możliwości skokowych, ale także świetnego ruchu
w kłusie.
Matką ogierka Zandro Golden Jazz-J jest zbonitowana na 81 pkt klacz Zaira-J, laureatka VII miejsca
podczas XVI Ogólnopolskiej Wystawy „Święto Konia” w Siedlcu Trzebnickim. Klacz Zaira J jest córką
ogiera Banderas, który ukończył próbę dzielności
– test 60-dniowy w 2017 w ZT Książ z oceną 63,75
pkt. Matka ogiera Banderas, klacz Branka dała klacz
Barbórka, wiceczempionkę ZT Doruchów 2011. Natomiast jego babka, klacz Bukwa (po Gall xxoo) dała
ogiera Bandos, zwycięzcę 60-dniowej próby dzielności w ZT Książ. Ogier ten bardzo szeroko został użyty
w hodowli terenowej pozostawiając w zdecydowanej większości konie maści izabelowatej. Zaira J jest
bardzo blisko spokrewniona z uznanym ogierem
Zlotar, który również jest synem og. Banderas, a jego
matka jest pełną siostra kl. Zaira-J. W rodowodzie
ogierka Zandro Golden Jazz-J znajdziemy tak znane ogiery jak chociażby Ulco, który obok wybitnych
skokowych genów og. Voltaire, przekazywał potomstwu również bardzo dobry ruch.
Zandro Golden Jazz-J przykuwa spojrzenia swoją maścią i bardzo dobrą budową, ocenioną podczas
Czempionatu w KJ Salio na ocenę 8,0 pkt, a wspaniałe pierwsze wrażenie nie znika, gdy ogierek ten
prezentuje ekspresyjny i obszerny ruch. Dodając do
tego wspaniały charakter otrzymujemy źrebię, które
w tłumie wyróżnia się nie tylko maścią, ale także ponadprzeciętną jakością!
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Bundeschampionatu, a córka słynnego reproduktora Weltmeyer.
Matką klaczki Holly jest Herbia, której córka Hariett zajęła I miejsce podczas Lubuskiego Święta
Konia w Starym Kisielinie. Herbia jest córką trakeńskiego ogiera Silver, który z powodzeniem startował
w skokach przez przeszkody do klasy Grand Prix
włącznie, m.in. zajął VI miejsce w konkursie GP na
ZO-B w Olszy. Wśród jego potomków odnajdujemy
jednak utalentowane konie ujeżdżeniowe, takie jak
Princ i Ałtaj (również ogier uznany, IV m. MPMK-A koni 4-letnich) oraz wszechstronnie uzdolnione,
jak WKKW-ista Optimus. Ogier Silver to syn reproduktora Sixtus, V-ce Czempiona Kӧrungu Trakeńskiego, który w hodowli pozostawił po sobie 13 uznanych synów oraz 45 klaczy z premią państwową.

Oldenbubrska jakość, trakeńska
elegancja
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Kara klaczka Holly to córka uznanego podczas
Kӧrungu Oldenburskiego w roku 2018 ogiera Don
Luxury, syna Czempiona Kӧrungu Oldenburskiego
z roku 2013 oraz Czempiona DWB (2014 r.) – reproduktora Don Deluxe, który zasłynął jako rekordzista
aukcji OLD, gdzie został zakupiony za kwotę 910.000
euro. Ogier ten łączy krew legendarnych dresażowych reproduktorów – De Niro, który przez lata
plasował się na 1. miejscu rankingu WBFSH, oraz
nie mniej zasłużonego dla hodowli og. Rubinstein.
Matka og. Don Luxury – Wolke – to pełna siostra
słynnego reproduktora Wolkentanz I, zwycięzcy

Holly od pierwszych dni życia imponuje sprężystością i elastycznością ruchu oraz bardzo poprawną
budową, ze świetnie osadzoną szyją – cechami, które są znakami markowymi jej dziadka - ogiera Don
Deluxe. Jeśli dołożyć do tego trakeńską lekkość i elegancję od strony matki, otrzymujemy klaczkę będącą zarówno doskonałym materiałem do hodowli, jak
i koniem w pożądanym dziś typie konia sportowego,
który z pewnością za kilka lat dowiedzie swej wartości na arenach konkursowych.
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rekordzista aukcji i zwycięzca próby dzielności DWB

De Niro
Egoistin
Weltmeyer
Lovely
Sixtus
Shannon Sypmhony
Harwest
Halina

VINICIUS G
RASA

OLDENBURSKA

DATA URODZENIA
2.03.2020 r.

MAŚĆ

KASZTANOWATA

syn ogiera Vivaldi, Wiceczempiona próby dzielności w Holandii. Jego matka – Tolivia, to holenderska
Czempionka Klaczy, córka zwycięzcy próby dzielności w Neusdadt Dosse – og. D-Day.
Matka – zasłużona w hodowli klacz Wey, to córka
hanowerskiego reproduktora Weltregent-H, syna
Hanowerskiego Czempiona – og. Weltmeyer, który
w hodowli pozostawił ponad 70 uznanych synów.
Wey zinbredowana jest na ogiera Donnerhall, kolejną z legend hodowli dresażowej, ojca takich koni jak
De Niro czy Don Schufro, ale także sportowca, który
osiągnął międzynarodowy poziom Grand Prix. Potomstwo klaczy Wet odnosi sukcesy na krajowych
czworobokach, gdzie wyróżnia się m.in. ogier Leo
G oraz medalista Mistrzostw Polski Młodych Koni Fürst Oscar.

Holenderska ekspresja,
niemieckie opanowanie
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Ogierek Vinicius G to syn holenderskiego reproduktora Vitalis, V-ce Czempiona Kӧrungu, zwycięzcy prestiżowego Nürnberger Burpokal, oraz
konkursu „Stallion of the Year” podczas Mistrzostw
Świata Młodych Koni w Ermelo. Ostatnie lata to seria
triumfów hodowlanych tego ogiera – tylko jesienią
2019 r. 11 jego synów uzyskało w Niemczech licencje
hodowlane. Do najsłynniejszych potomków należy Bundesczempion Valverde, V-ce Mistrz Świata
– ogier Villeneuve oraz klacz Victoria’s Secret, która
2016 triumfowała w Mistrzostwach Świata Młodych
Koni w Ermelo. Vitalis to pierwszy licencjonowany

Vinicius G to bardzo szlachetne, obdarzone dużą
lekkością i sprężystością ruchu źrebię, źrebię będące wynikiem sprawdzonego, ale jakże efektywnego
połączenia solidnej, zbudowanej na niemieckich
rodowodach bazy po stronie matki, z nowoczesnym
holenderskim reproduktorem. Takie skojarzenie
pozwala na wykorzystanie ekspresji i ponadprzeciętnych walorów ruchowych og. Vitalis, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego charakteru,
będącego gwarantem jezdności i przyszłych sukcesów sportowych.

HODOWCA

PAWEŁ GĄSIŃSKI

VINICIUS G
Vitalis

Wey

Vivaldi

Krack C
Renate-Utopia

Tolivia

D-Day
Nalivia

Weltregent H
Dolce Vita

Vitalis - ojciec 33 licencjonowanych ogierów, w tym
Bundeschampiona - og.
Valverde

Weltmeyer
Donna Bella
Donnerschlag
Noell

HIGH LIFE

RASA

polski koń szlachetny półkrwi

DATA URODZENIA
10.03.2020 r.

MAŚĆ
kara

Czarna perła
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Ojciec klaczki High Life - ogier Kanndarco, po
zaliczeniu testu 14-dniowego w Schlieckau w 2016
roku z oceną 8,28 pkt (możliwości skokowe 9,5 pkt,
chęć do pracy 9 pkt) znalazł się pośród najlepszych
w roczniku w 2017 roku w ZT Münster-Handorf
z oceną 8,67 (możliwości skokowe 9 pkt). Na drugim
miejscu zdał próbę dla ogierów w Verden w 2018
roku, gdzie jeszcze raz pokazał się z bardzo dobrej
strony we wszystkich elementach i ponownie wykazał się wysokimi walorami skokowymi (ocena 8,77
pkt). Kanndarco to potomek niezwykle zasłużonego
og. Kannan – jedynego na świecie reproduktora skokowego, który nieprzerwanie przez 10 lat utrzymy-

wał się w top20 rankingu WBFSH. Matka to z kolei
córka innej światowej gwiazdy – og. Darco.
Rodzina klaczki High Life pochodzi ze Stadniny
Koni Walewice, a wywodzi się ze znakomitej rodziny klaczy Zuzanna xo. Z rodziny tej pochodzi wiele
cennych ogierów – Hillon, Hektor, Huf ( 4m. ZT),
Hakim Bej (Czempion Koni 6-letnich w ujeżdżeniu,
III m. w MPMK-A koni 5-letnich.), Horyzont, czy Horn
( IV m. w ZT Bogusławice), a także skoczny, nieodżałowany ogier Haracz (po Sebastian) – wicemistrz
Polski koni 6-letnich, skoczek kl. C. Jednakże najbardziej znanym koniem z tej rodziny jest wyśmienita
wkkw-istka klacz Hatteria – Mistrzyni Polski Młodych
Koni w skokach, zwyciężczyni konkursów CIC*, wysoko notowana w CIC3*, CCI3*, brązowa medalistka MP Seniorów w WKKW, uczestniczka ME Sen.
w Luhmulen 2011. Z tej samej rodziny wywodzi sie
ogier Artinus sp – Mistrz Polski w skokach czterolatków, wicemistrz MPJun. w skokach. Ojcem klaczy
Hexa, matki kl. High Life jest wybitny skoczek i reproduktor – ogier Arcus xx, dwukrotnie złoty, a raz srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów
w skokach przez przeszkody. Klacz Hexa zajęła dwukrotnie III miejsce podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Szlachetnych w KJ Zbyszko.
Klaczka High Life to prawdziwa perełka, będąca wynikiem mieszanki genów ogiera Kanndarco,
którego potomstwo zwykło odznaczać się dużymi
ramami, atletyczną budową i elastycznym ruchem,
oraz bezcennego dolewu krwi ogiera Arcus xx, który
sprawił, że klaczka jest źrebięciem niezwykle szlachetnym, w bardzo nowoczesnym typie.

HODOWCA

ZBIGNIEW KRUK

HIGH LIFE
Kanndarco

Kannan
Withney van de Kiekenhoef

Hexa

Arcus xx
Haida

Kanndarco - zdobywca 9,5
pkt za możliwości skokowe
podczas próby dzielności,
utalentowany sportowiec

Voltaire
Cemeta
Darco
Granita
Cross xx
Arkada xx
Elsing oo
Haitanka

Gwiazdy poprzednich edycji
JOSEPHINE G
(Jovian x Bretton Woods)

25.000 euro

CALVIN KLEIN
(Heiline’s Zanzier x
Corrado Son)

6.750 euro

SIR BONBON
(Sir Europe x Fürst
Heinrich)

6.000 euro
FALBED FRANK
(Franklin x Christ)

5.500 euro

Partnerzy:

WARUNKI HYBRYDOWEJ
AUKCJI ŹREBIĄT
CICHOŃ FOALS AUCTION 2020

OGÓLNE:
1. Organizatorem aukcji jest MM Brothers sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 1, 41922 Radzionków, NIP 6452550162. Konie umieszczone w katalogu sprzedawane są przez Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz właścicieli
koni.
2. Pochodzenie koni umieszczone w katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się
do przekazania paszportu bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 §1 i n. k.c.).
3. Płeć, data urodzenia i opis konia umieszczone są w katalogu, przy czym
opis nie stanowi prawnej gwarancji posiadania przez konia określonych
cech i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.
STAN ZDROWIA:
4. Oferowane źrebięta nie zostały zbadane ani klinicznie, ani radiologicznie. Poddane zostały natomiast wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii,
szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad
zgryzu lub narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania jest dostępne
w Biurze Aukcyjnym.
5. Deklaracja stanu zdrowia źrebiąt ze strony Organizatora ograniczona jest
do treści ujętych w protokole badania weterynaryjnego. Organizator nie
składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt.
PRZEKAZANIE KONIA I PRZEJŚCIE RYZYKA:
6. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia licytacji przez uderzenie młotka, które stanowi substytut przejścia posiadania zwierzęcia. Własność konia przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny.
7. Koń musi zostać odebrany od Sprzedającego nie później niż z chwilą osiągnięcia przez konia wieku 6 miesięcy + 2 tygodnie. Odbiór odbywa się na
koszt Kupującego. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego udostępnienia boksu na terenie swojego obiektu na okres do 2 dni, celem przekaza24

nia konia w przypadku, gdyby odbiór u Sprzedającego wiązał się dla Kupującego z nadmierną dolegliwością.
8. Organizator zaoferuje Kupującemu usługę profesjonalnego transportu
źrebięcia, na preferencyjnych warunkach cenowych.
LICYTACJA I ZAPŁATA:
9. Aukcja zostanie przeprowadzona w walucie EUR.
10. Oferta, aby została przyjęta, musi wynosić minimum 100,00 EUR.
11. Aukcja prowadzona jest równolegle na platformie aukcyjnej on-line. Oferty można składać również telefonicznie do zakończenia licytacji, która będzie transmitowana „na żywo” przez portal www.swiatkoni.pl / clipmyhorse.
tv pod numerem telefonu 0048 515 606 189.
12. Celem otrzymania możliwości telefonicznego udziału w licytacji, koniecznym jest dokonanie rejestracji poprzez przesłanie swoich danych i numeru
telefonu, z którego wykonywane będą połączenia, na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl
13. Nabywcą konia staje się osoba oferująca najwyższą cenę, o ile zostanie
osiągnięta cena minimalna zastrzeżona przez sprzedającego. Wszelkie spory, jakie mogą zaistnieć w czasie licytacji, będą rozstrzygane przez aukcjonera, który ma również prawa wycofania każdego konia z licytacji bez podania
przyczyny.
14. Kupujący potwierdza zakup podpisem po zakończeniu licytacji, potwierdzając jednocześnie znajomość warunków aukcji.
15. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę netto, do której doliczony
zostanie podatek VAT, w wysokości zależnej od statusu podatkowego Sprzedającego. Lista stawek VAT dla poszczególnych konni będzie udostępniona
w dniu aukcji.
16. Niezależnie od powyższego do ceny osiągniętej w trakcie licytacji Organizator doliczy 6% prowizji + VAT.
17. Organizator jest upoważniony do przyjmowania zapłaty za wylicytowane
konie, która do kwoty 5.000 euro może zostać uiszczona w gotówce w Biurze aukcyjnym, a w każdej kwocie może zostać przelana na kont bankowe
MM Brothers sp. z o.o., PKOBP 72 1020 2368 0000 2602 0528 4015.
18. Koń nie może zostać wydany Kupującemu do czasu zaksięgowania całości należności na koncie Organizatora.
19. Prawo rozstrzygania wszystkich sporów powstałych poza licytacją, a związanych z przebiegiem aukcji, należy do Organizatora.
20. Dla aukcji właściwe jest prawo polskie, a dla rozstrzygania ewentualnych
sporów sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

NOTATKI / NOTES

Projekt:
studio
Zdjęcia: Oliwia Chmielewska, Wiktoria Rożnowska, Katarzyna Wiszowaty,
materiały własne Hodowców

ul. Anieli Krzywoń 1
41-922 Radzionków
m: +48 515 606 189
e: biuro@cichondressage.pl
w: cichonstallions.pl

Filmy ze źrebiętami / platforma aukcyjna on-line:
cichonfoalsauction.pl

