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Plan rozwoju Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu

"Wrocław należy do elitarnej trójki polskich miast, który ma tory wyścigów konnych. Tak jak Sopot i Warszawa przejął
powojenne dziedzictwo. A o nie nie tylko trzeba dbać, lecz - zachowując jego funkcje i historyczny wyraz - dopasować do
wymogów współczesności.
Sopot już zmienił tamtejszy tor fundując sobie fantastyczny hipodrom. Totalizator Sportowy inwestuje w Służewiec. Dwójka z
elitarnej trójki jest już w XXI wieku.
Czas na nas, na Nowe Partynice."
Jerzy Sawka - dyrektor WTWK Partynice

CO NOWEGO NA NOWYCH PARTYNICACH?
Wyścigi
- torwyścigowy o szerokości 25 m i długości 2150 m o nawierzchni trawiastej z opcjąrozgrywania wyścigów przeszkodowych
oraz tor o nawierzchni „all weather” dotreningu koni
- oświetlenietorów wyścigowych o parametrach umożliwiających transmisje HDTV do rozgrywaniagonitw nocnych
- wewnętrzny tor przeszkodowy przebiegający międzywydzielonymi strefami widza, z przeszkodami nad tunelem dla publiczności
- bezkolizyjny ruch ludzi i koni dzięki możliwości przejściaprzez wewnętrzną powierzchnię torukorzystając z systemu tuneli
- 240 koni w 10 stajniach wyścigowych, każda stajnia zwłasnym zapleczem i domkiem trenerskim
- trzy parkury do rozgrywania zawodów w skokach, ujeżdżeniu,powożeniu i innych dyscyplinach jeździeckichoraz do pokazów
Rekreacja
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- centrum edukacji dzieci i młodzieży z klubem oraz strefąkoni reprezentacyjnych
- hala dla rekreacji i hipoterapii o wymiarach 20 x 100 m zopcją podziału na pięć niezależnych modułów o wymiarach 20 x 20 m
każdy
- centrum hipoterapii z indywidualną salą ćwiczeń doświadczenia pełnego zakresu usług rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- nowe stajnie rekreacyjne dla 66 koni z bazą dla obsługi,użytkowników i gości
- nowe stajnie gościnne dla ok. 140 koni wraz z wydzielonymobiektem dla ludzi
- ścieżka biegowa ze stacjami gimnastycznymi
- plac zabaw i aktywności ruchowej dla dzieci
- łąka piknikowa ze stołami biesiadnymi
- rekreacyjne nabrzeże stawuz wypożyczalnią sprzętu wodnego
Nowe obiekty

- wieża widokowa o wysokości 28,5 m wwydzielonej dla publiczności wewnętrznej strefie toru
- budynekszkoleniowy z salami konferencyjnymi, biurami, kawiarnią, restauracją orazstrefą VIP
- istniejącaobecnie hala z rozbudowaną widownią
- hotel z 30 pokojamigościnnymi
- wielofunkcyjna halasportowa na potrzeby mieszkańców miasta
- ambulatorium z saląoperacyjną i boksami dla 10 koni
- zaplecze techniczne ze specjalistycznym sprzętem dokompleksowej obsługi wszystkich funkcji terenu
- biogazownia dla zagospodarowania odpadów
- lokalny posterunek policji i straży miejskiej wraz zboksami dla 18 koni
- nowe parkingi dla ok. 400 samochodów i 44 koniowozów

Rok: 2015
Lokalizacja: Polska
Wielkość: 650000 m2
Status: Projekt
Inwestor: ||
Zespół: Dariusz Sirojć, Krzysztof Szkółka, Aleksandra Omiotek
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