
WYŚCIGI KONNE 

Mityngi: Otwarcie Sezonu, Crystal Cup & Ladies Day i Wielką Wrocławską & Gentlemen’s Day 
otwierają parady konne. Na czele grupy jedzie dyrektor toru Jerzy Sawka, który osobiście wita 
wrocławską publiczność. Dosiada zawsze Damara, konia Bohuna w „Ogniem i mieczem”.  
Towarzyszą mu dwie amazonki. Za nimi czterokonna bryczka z oficjelami, której asystuje  straż 
miejska Wrocławia i dzieci z Wyższej Szkółki Jazdy. To obyczaj wrocławski, na innych torach 
nieznany. 
Wrocławski tor postawił na elegancję. Chce, żeby wyścigi konne w Polsce cieszyły się podobną 
estymą jak w Anglii, ojczyźnie tego sportu. Szykowny strój na gonitwy to dowód uznania dla 
sportowego wysiłku koni, odwagi dżokejów i szacunku dla pozostałych gości mityngu. A  także 
wyraz indywidualnej fantazji bywalca toru. 
 
05.05.2019 – OTWARCIE SEZONU 
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice jest jedynym polskim torem przeszkodowym, ale 
rozgrywa się na nim także gonitwy płaskie i wyścigi kłusaków. Powstał w 1907 roku. 
Wrocławianie kochają wyścigi. Od 2013 roku wyścigi konne we Wrocławiu biją rekordy 
frekwencji. W dniu otwarcia poprzedniego sezonu na tor przyszło 14 600 osób. Przez cały 
ubiegłoroczny sezon wyścigi odwiedziło 86 000 ludzi, a  liczba wszystkich wejść na teren toru 
wyniosła 370 000. 

12.05.2019 – EKO DAY 

02.06.2019 – ŚWIĘTO WOLNOŚCI & LADIES DAY (CRYSTAL CUP) 
Od 2017 roku na wrocławskim hipodromie rozgrywany jest Crystal Cup European Cross 
Country Challenge, pucharowy cykl gonitw skakanych organizowany przez dziesięć 
europejskich torów przeszkodowych. Wrocław jest jednym z nich. Gdyby użyć porównania 
piłkarskiego, to jest Liga Mistrzów. Crystal Cup promuje gonitwy przeszkodowe, najtrudniejszą 
dyscyplinę konną. 

09.06.2019 – PIKNIK OLIMPIJSKI 

23.06.2019 – LATO NA WYŚCIGACH 

30.06.2019 – DZIEŃ CZESKI 

28.07.2019 – VERTIGO SUMMER JAZZ FESTIVAL 

11.08.2019 – DZIEŃ ZAMKÓW I PAŁACÓW 

18.08.2019 – MOTOCLASSIC WROCŁAW 

08.09.2019 – WIELKA WROCŁAWSKA & GENTLEMAN’S DAY 
Przeszkodę „skok trybunowy“ skacze się tylko dwa razy do roku: podczas  Crystal Cup 
(czerwiec)  i Wielkiej Wrocławskiej (wrzesień). Zawsze towarzyszy jej gorący aplauz 
publiczności. Przeszkoda składa się z żywopłotu o wysokości 180 cm, za którym znajduje się 
suchy rów. Jest to najtrudniejsza przeszkoda na wrocławskim torze. Aby ją pokonać, koń musi 
oddać pięciometrowy skok. 
Przeszkodę wodną uwielbiają fotoreporterzy. Ma 30 metrów długości i 60 centymetrów 
głębokości. Trudność w jej pokonaniu polega na tym, że galopujący koń nagle zmienia podłoże i 
woda wytrąca go z rytmu. 
 
22.09.2019 – DZIEŃ PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW 

13.10.2019 – DZIEŃ SENIORA 

20.10.2019 – DZIEŃ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

INNE WYDARZENIA 
 
27.01.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 

28-29.01.2019 – ANDREAS DIBOWSKI: SZKOLENIE 

 



09.02.2019 – POKAZ HISTORYCZNYCH ZAPRZĘGÓW 
Konkursy tradycyjnego powożenia są wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, gromadzącymi 
pasjonatów klasycznego powożenia i miłośników historycznych ekwipaży. Uczestnicy tych 
imprez kultywują nie tylko dżentelmeńskie, ale także regionalne tradycje i obyczaje związane z 
użytkowaniem pojazdów konnych. 

10.02.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 

16.02.2019 – HALOWE ZAWODY W UJEŻDŻENIEU 

03.03.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 

16.03.2019 – POKAZ OGIERÓW 
Prezentacja ogierów różnych ras wpisanych do polskich ksiąg i rejestrów. Część prezentowana 
w ręku, inne w skokach luzem, w skokach pod jeźdźcem, a jeszcze inne w zaprzęgu. 

24.03.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 

30-31.03.2019 – ZAWODY PSÓW AGILITY 

06-07.04.2019 – PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA W UJEŻDŻENIU 

13-14.04.2019 – RUNMAGEDDON 

26-28.04.2019 – MANOLO MENDEZ: SZKOLENIE 

27-28.04.2019 – KIERMASZ OGRODNICZY 

01-03.05.2019 – MAJÓWKA NA PARTYNICACH 

11.05.2019 – WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

18-19.05.2019 – OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WOLTYŻERCE 

07-15.09.2019 – EUROPEJSKI FESTIWAL KONNY 
W tym roku Wrocław jest Europejskim Miastem Konia i z tej okazji organizuje Europejski 
Festiwal Konny. W programie: parada uliczna, pokazy zaprzęgów czterokonnych, święto 
rekreacji jeździeckiej, pierwszy przegląd ras koni użytkowanych w Polsce, zawody służb 
mundurowych, mistrzostwa kawalerii rekonstrukcyjnej, pierwsze zawody working equitation, 
największa gonitwa przeszkodowa w Polsce, wystawa miast Euro Equus, pierwszy festiwal 
filmów o koniach, mistrzostwa w jeździe bez ogłowia, sesja naukowa, kliniki trenerów nowych 
nurtów, pokazy konne i Gari Zoher w roli gwiazdy całego festiwalu. 

20-22.09.2019 – WESTERNOWE MISTRZOSTWA POLSKI PLWiR 

12-13.10.2019 – MARIA SOROKO: KONFERENCJA 

03.11.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 

07-11.11.2019 – HALOWE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SKOKACH 
Najlepsze konie i najlepsi jeźdźcy z mistrzami Polski włącznie w rywalizacji na parkurach krytej 
ujeżdżalni wrocławskiego toru. 

15.12.2019 – HALOWE ZAWODY W SKOKACH 


