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ZAPRASZAMY NA XVIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ POLICJI
KONNEJ W CZĘSTOCHOWIE I GNIAZDOWIE
Data publikacji 13.08.2018

Śląski garnizon Policji od wielu lat aktywnie angażuje się w propagowanie i promowanie
funkcjonowania policyjnych zespołów konnych, organizując corocznie zawody jeździeckie. W tym
roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz z Komendą Miejską Policji w Częstochowie
oraz Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy, organizują Międzynarodowy Turniej Policji Konnej o
puchar Komendanta Głównego Policji. Turniej stanowi okazję do wymiany doświadczeń oraz
prezentacji wyszkolenia koni służbowych i jeźdźców. Serdecznie zapraszamy!
Wzorem lat ubiegłych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie
organizują XVIII Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w Częstochowie i Gniazdowie.
Część ceremonialna turnieju, na której nastąpi uroczyste otwarcie zawodów i prezentacja jeźdźców, odbędzie się w
piątek 17 sierpnia o godzinie 16.30 na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Swoją obecność podczas uroczystości
zapowiedział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.
W sobotę, 18 sierpnia od godziny 9.00 na Torze TREC w Gniazdowie rozpocznie się natomiast IV Festiwal Miłośników
Koni i Muzyki „Z Kopyta” oraz dwudniowa część sportowa policyjnych zawodów.
Konkurencje turniejowe rozegrane zostaną w dniach od 18 do 19 sierpnia 2018 r. W zmaganiach o Puchar Komendanta
Głównego Policji zmierzą się jeźdźcy z policyjnych formacji konnych z całego kraju, strażnicy miejscy z Łodzi i
Wrocławia oraz drużyny z Czech, Węgier i Słowacji. 16 dwuosobowych zespołów będzie rywalizowało w 3
konkurencjach: na torze policyjnym, w skokach oraz w ujeżdżaniu. Nagrody przyznane zostaną w kategoriach
drużynowych i indywidualnych oraz dla najlepszego zawodnika w konkurencji toru policyjnego z Polski i z zagranicy.
Udział w zawodach zapowiedziało 31 zawodników, których celem będzie uzyskanie jak najlepszego czasu przejazdu po
torze przeszkód, bez punktów karnych. Zakończenie turnieju i uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród odbędzie się
w niedzielę 19 sierpnia o godzinie 14.30.
Zawodom towarzyszyły będą liczne atrakcje. W
 programie przewidziane są pokazy grup rekonstrukcyjnych, parada z
udziałem jeźdźców i samochodów, międzynarodowa wystawa psów rasowych, biegi, pokazy kulinarne, konkursy i zabawy
z nagrodami, przejażdżki samochodami terenowymi, zawody oﬀ-road, lot balonem na uwięzi, show taneczne oraz
koncerty wielu gwiazd.
Organizatorem festiwalu jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

