INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ
Jméno hřebce:
Plemeno:

2049 Go-On T.S.

KWPN

Rok narození: 2011
Barva: hd.

Sportovní výkonnost: S*, šampion pětiletých KMK, účastník MS v Lanaken
Chovatel: Ter Shure Paarden, NL
Majitel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Kontaktní údaje: Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek, Ing. Ptáček:
737 274 803

Otec:
Corlensky G

Clinton
Cornet Obolensky

Rabanna van Closterveld
(Heartbreaker)
Arpeggio

A'pershing

Pershing (Polydor)

Air Jordan Z

Argentinus

Matka:
Corolla T.S.

Mandoline (Matador)
Worella T.S.

Lupicor H
Porella (Andiamo Z)

Doplňující informace k hřebci:
Působí v plemenné knize: ČT, CS
Míry: 173 -163 - 190 - 21,5 cm
2049 GO-ON T.S. je hřebec v moderním typu sportovního koně s výbornou mechanikou pohybu a
skokovým stylem. V roce 2016 se představil první ročník jeho potomstva, které již v tomto roce slavilo
úspěchy. Klisničky Future Go-On Princess, zvítězila na přehlídce hříbat v Mariánských Lázních, na

celostátní přehlídce hříbat ve Zduchovicích získali hřebečci po Go-Onovi druhé a třetí místo. Všichni
jeho potomci tvoří velice vyrovnanou kolekci silných hříbat, kterým kromě výrazných barevných
odznaků předává zejména korektní exteriér, úžasné pohybové nadání a milou povahu. Ačkoli je go on
temperamentním sportovcem, je zároveň velice inteligentním a učenlivým zvířetem.
Otec Go-Ona, překrásný hřebec CORLENSKY G, se stal miláčkem publika na oldenburském körungu
ve Vechtě 2005. Vynikal úžasným provedením skoku a nadprůměrnými chody. Opakovaně zvítězil v
kvalifikaci pěti a šestiletých koní, úspěšný byl i na Bundeschampionatu. Jako plemeník působil
CORLENSKY G v letech 2006 a 2007 ve Švédsku.
CORLENSKY G je jedinečným synem CORNETA OBOLENSKÉHO, jež produkuje nádherná
výjimečně se pohybující hříbata.
CORNET OBOLENSKY je v současné době jedním z nejpopulárnějších hřebců v Německu a nasbíral
mnoho sportovních úspěchů v sedle s Marco Kutscherem. V roce 2008 byl členem německého týmu na
olympijských hrách v Hong Kongu. Vyprodukoval 50 licencovaných synů a 24 prémiovaných klisen.
Matka CORLENSKYHO G A'PERSHING je dcerou ARPEGGIA, příslušníka jedné z nejvýznamnějších
skokových linií ALME Z. Stejně, jako rodina je základ státu, je základem dobrého plemeníka a ta, ze
které pochází Go-On je skutečně výjimečná. Matka COROLLA je pravá sestra plemeníka
DONDERSTEEN T.S. a polosestra GP skokana BRAYN. Bába WORELLA (Lupicor) T.S., právě díky
svým potomkům získala v loňském roce prestižní chovatelské ocenění (PRESTATIEPREDICAAT).
Mateřský otec AIR JORDAN Z je otcem mimo jiné AMIRA Z (Cameron Hanley), AIR CHIN Z
(Katharina Offel), AIR PIA Z (Daniel Deusser) a VDL GROEP ARISTO Z (Maikel Van der Vleuten).
Tento legendární hřebec byl prezentován pod Daniel Deusserem a zvítězil například GP ve
Valkenswaardu, Madridu, Hertogenboschi, Deauville a Arezzu. Dalším vynikajícím výkonem je jeho
druhé místo ve finále Světového poháru v Las Vegas.
Hřebec měl mimo vynikající sportovní kariéru i obrovské charisma. I to je důvodem, proč se jeho
bývalý majitel Leon Melchior rozhodl ho nechat naklonovat. Výsledkem je plemeník AIR JORDAN
ALPHA Z. Christian Ahlmann dovedl tohoto překrásného tmavě hnědé hřebce až do finále na MS
mladých koní v Lanaken. Také v chovu tento hřebec lehce převzal úkol svého originálu, je otcem
například vynikající klisny ASTERIA Z (z matky po Caretano Z).
2049 GO-ON T.S. je velmi pracovitým koněm s mimořádně pozorným skokem a vynikající
technikou předních končetin. Jeho sportovní úspěchy v loňském roce kráčely ruku v ruce s těmi
chovatelskými. Po vítězství v kvalifikaci KMK v Mariánských Lázních, vybojoval vítězství v pětileté
kategorii hřebců a valachů na finále ve Zduchovicích. Podpořen tímto úspěchem byl nominován na
MS v belgickém Lanaken, kde předvedl velice srdnatý výkon a druhé kolo dokončil bez trestných
bodů.

