


Uroczysta parada na otwarcie sezonu wyścigowego.Uroczysta parada na otwarcie sezonu wyścigowego.



Wyścigi wygrywa koń, który pierwszy minie linię celownika. Wyścigi wygrywa koń, który pierwszy minie linię celownika. 



Tor wyścigowy to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.  Tor wyścigowy to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.  
Piknikowa atmosfera, liczne pokazy, atrakcje dla dzieci, a także bogata Piknikowa atmosfera, liczne pokazy, atrakcje dla dzieci, a także bogata 

strefa gastronomiczna przyciągają na Partynice tłumy gości.strefa gastronomiczna przyciągają na Partynice tłumy gości.



Podczas dni wyścigowych obowiązują zasady wyścigowej elegancji.  Podczas dni wyścigowych obowiązują zasady wyścigowej elegancji.  
Możemy podziwiać panie w  fascynatorach, kapeluszach i kolorowych sukienkach.  Możemy podziwiać panie w  fascynatorach, kapeluszach i kolorowych sukienkach.  

Panowie zakładają marynarki, koszule i krawaty.Panowie zakładają marynarki, koszule i krawaty.



Konie pokonują najtrudniejszą przeszkodę – skok trybunowy.  Konie pokonują najtrudniejszą przeszkodę – skok trybunowy.  
Wrocławski tor jest jedynym w Polsce, który organizuje gonitwy skakane.Wrocławski tor jest jedynym w Polsce, który organizuje gonitwy skakane.



Damar – koń Bohuna z filmu „Ogniem i Mieczem”. Najsłynniejszy koń w Polsce,  Damar – koń Bohuna z filmu „Ogniem i Mieczem”. Najsłynniejszy koń w Polsce,  
który na Partynicach doczekał swojej emerytury. W filmie podziwiało go ponad 7 milionów widzów.  który na Partynicach doczekał swojej emerytury. W filmie podziwiało go ponad 7 milionów widzów.  

Wielokrotnie otwierał najważniejsze dni wyścigowe, brał udział w Finałach Wielkiej  Wielokrotnie otwierał najważniejsze dni wyścigowe, brał udział w Finałach Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy i licznych pokazach. Podziwiany przez wszystkich,  Orkiestry Świątecznej Pomocy i licznych pokazach. Podziwiany przez wszystkich,  

prawdziwy celebryta i wspaniały Koń Profesor.prawdziwy celebryta i wspaniały Koń Profesor.



Na Partynicach można obejrzeć pokazy światowej sławy jeźdźców, trenerów i zaklinaczy koni.  Na Partynicach można obejrzeć pokazy światowej sławy jeźdźców, trenerów i zaklinaczy koni.  
Na rysunku fenomenalny Gari Zoher podczas Europejskiego Festiwalu Konnego w 2019 roku.Na rysunku fenomenalny Gari Zoher podczas Europejskiego Festiwalu Konnego w 2019 roku.



Stoisko Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice podczas dnia wyścigowego. Stoisko Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice podczas dnia wyścigowego. 
Na najmłodszych czekają tu nasze przyjazne kucyki. Przejażdżka na kucyku Na najmłodszych czekają tu nasze przyjazne kucyki. Przejażdżka na kucyku 

może być początkiem wielkiej jeździeckiej przygody.może być początkiem wielkiej jeździeckiej przygody.



Na Partynicach raz do roku organizujemy Międzynarodowe Mistrzostwa w Jeździe  Na Partynicach raz do roku organizujemy Międzynarodowe Mistrzostwa w Jeździe  
Bez Ogłowia. Jesteśmy prekursorem tego typu zawodów na świecie. Bez Ogłowia. Jesteśmy prekursorem tego typu zawodów na świecie. 

Takie porozumienie pary koń – jeździec to zwieńczenie wielu godzin treningów,  Takie porozumienie pary koń – jeździec to zwieńczenie wielu godzin treningów,  
niesamowity pokaz wzajemnego zaufania konia i jeźdźca.niesamowity pokaz wzajemnego zaufania konia i jeźdźca.



E S

Poza wyścigami konnymi odbywają się u nas zawody ujeżdżeniowe.  Poza wyścigami konnymi odbywają się u nas zawody ujeżdżeniowe.  
Jeździec i koń mają za zadanie wykonać serię określonych w programie ruchów,  Jeździec i koń mają za zadanie wykonać serię określonych w programie ruchów,  

zwanych figurami, na czworokątnej arenie – czworoboku.  zwanych figurami, na czworokątnej arenie – czworoboku.  
Ich przejazd poddany jest ocenie sędziów.Ich przejazd poddany jest ocenie sędziów.



Przygotowanie konia do jazdy. Zabiegi pielęgnacyjne, szczotkowanie sierści, grzywy i ogona  Przygotowanie konia do jazdy. Zabiegi pielęgnacyjne, szczotkowanie sierści, grzywy i ogona  
oraz czyszczenie kopyt jest ważne nie tylko dla bezpieczeństwa konia w czasie jazdy,  oraz czyszczenie kopyt jest ważne nie tylko dla bezpieczeństwa konia w czasie jazdy,  

pozwala także na nawiązanie więzi ze zwierzęciem i zyskanie jego zaufania.pozwala także na nawiązanie więzi ze zwierzęciem i zyskanie jego zaufania.



Uczniowie Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice trenują nie tylko w hali,  Uczniowie Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice trenują nie tylko w hali,  
ale także  na placu zewnętrznym. Jeźdźcy rozpoczynają swoją przygodę z końmi od nauki  ale także  na placu zewnętrznym. Jeźdźcy rozpoczynają swoją przygodę z końmi od nauki  

jazdy na lonży, poprzez jazdę w zastępie, aż po treningi skokowe i ujeżdżeniowe.  jazdy na lonży, poprzez jazdę w zastępie, aż po treningi skokowe i ujeżdżeniowe.  
Nad wszystkim czuwają nasi instruktorzy. Nad wszystkim czuwają nasi instruktorzy. 



Woltyżerka to zróżnicowane ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne,  Woltyżerka to zróżnicowane ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne,  
wykonywane na galopującym lub stępującym koniu  wykonywane na galopującym lub stępującym koniu  

prowadzonym na lonży przez instruktora.prowadzonym na lonży przez instruktora.



W naszej stajni mieszkają niezwykle dzielne konie Wrocławskiej Straży Miejskiej. W naszej stajni mieszkają niezwykle dzielne konie Wrocławskiej Straży Miejskiej. 
Razem ze strażnikami czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców podczas różnych imprez i wydarzeń. Razem ze strażnikami czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców podczas różnych imprez i wydarzeń. 

Na rysunku właśnie szykują się do wyjazdu. Koń w derce, ochraniaczach na nogach  Na rysunku właśnie szykują się do wyjazdu. Koń w derce, ochraniaczach na nogach  
i ogonie, wchodzi do specjalnej przyczepy transportowej.i ogonie, wchodzi do specjalnej przyczepy transportowej.



Ścieżka pieszo-biegowa wokół toru ma 3,5 km długości.  Ścieżka pieszo-biegowa wokół toru ma 3,5 km długości.  
To idealne miejsce na trening biegowy, nordic walking, przejażdżkę rowerową To idealne miejsce na trening biegowy, nordic walking, przejażdżkę rowerową 

czy miły spacer w otoczeniu drzew i zieleni.czy miły spacer w otoczeniu drzew i zieleni.



Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice to nie tylko przestrzeń  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice to nie tylko przestrzeń  
dla miłośników koni. Odbywają się tu również koncerty, imprezy plenerowe i festiwale.dla miłośników koni. Odbywają się tu również koncerty, imprezy plenerowe i festiwale.
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