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Start >  Żużel >  Nice Cup >  W środę I runda Nice Cup w nowej odsłonie. Zawodnicy pojadą na dwuzaworowych motocyklach

Wiadomości Galerie Wyniki/Kalendarz

PGE Ekstraliga Nice 1.LŻ 2. Liga Żużlowa SGPInne rozgrywki w PL Więcej

  

W środę I runda Nice Cup w nowej odsłonie.
Zawodnicy pojadą na dwuzaworowych
motocyklach
W środę na torze w Gdańsku odbędzie się I runda cyklu Nice Cup 2017 2V. W tym
roku organizatorzy zdecydowali się na całkowitą zmianę formuły zawodów.

 Wojciech Ogonowski
09 Maja 2017, 09:15
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Kulisy meczu Get Well Toruń - Fogo
Unia Leszno 44:46 (galeria)
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Każdy ze startujących zawodników otrzyma bezpłatnie od organizatorów silnik Jawa 500cc 2V
wraz z gaźnikiem. W ten sposób żużlowcy będą mogli startować w porównywalnych warunkach
sprzętowych.

Przypominamy, że cykl Nice Cup
adresowany jest głównie do najmłodszych
adeptów sportu żużlowego, którzy dopiero
stawiają swoje pierwsze kroki w sporcie
żużlowym lub szukają okazji do
dodatkowych startów. W poprzednich
edycjach cykl wygrywali odpowiednio:
Adrian Gała, Sergiej Łogaczow oraz Hubert
Czerniawski. W tym roku dzięki współpracy
firmy Nice z Główną Komisją Sportu
Żużlowego oraz firmą Promex zmianie ulega formuła zawodów.

Przed rozpoczęciem zawodów każdy zgłoszony żużlowiec bierze udział w losowaniu silników
Jawa 500cc 2V, które otrzymuje do wykorzystania w zawodach bezpłatnie wraz z gaźnikiem.
Dzięki temu wszyscy będą mieli okazję startować w porównywalnych warunkach sprzętowych.
Przed zawodami odbędzie się trening w celu sprawdzenia silnika oraz zapoznania się z jego
specyfiką. W każdej rundzie wystartuje 12 zawodników, którzy wezmą udział w 15-biegowym
turnieju (12 biegów fazy zasadniczej plus 2 biegi półfinałowe i finał). Punkty z poszczególnych
rund są sumowane. Zawodnik, który na koniec sezonu zbierze najwięcej punktów w klasyfikacji,
zostanie zwycięzcą cyklu oraz otrzyma stypendium od firmy Nice na sezon 2018.

Plan przewiduje organizację jednej rundy cyklu na torze każdej z drużyn startujących w
rozgrywkach Nice 1. Ligi Żużlowej. W ten sposób łącznie odbędzie się maksymalnie 8 rund.
Dodatkowo przy okazji turniejów Nice Cup organizowane będą miniturnieje dla zawodników na
motocyklach 250cc, ponieważ od sezonu 2017 szkolenie w tej klasie jest wymogiem
regulaminowym.

Pierwsza runda cyklu Nice Cup 2017 2V odbędzie się w najbliższą środę (10.05.2017 r.) na torze
w Gdańsku. Początek zawodów o godzinie 16:30. Losowanie silników o 13:30, trening o godzinie
15:30. Sędzią zawodów będzie Michał Sasień.

Lista startowa:

1. Marcin Turowski (Wybrzeże Gdańsk)

2. Mateusz Błażykowski (Orzeł Łódź)

3. Artiom Trofimow (Lokomotiv Daugavpils)

4. Oleg Michaiłow (Lokomotiv Daugavpils)

5. Mike Trzensiok (GKM Grudziądz)

6. Dominik Kossakowski (Wybrzeże Gdańsk)

7. Daniił Kolodinski (Lokomotiv Daugavpils)

8. Bartosz Świącik (Włókniarz Częstochowa)

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o żużlu!

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ

12 min  
W środę I runda Nice Cup w nowej odsłonie.
Zawodnicy pojadą na dwuzaworowych motocyklach

27 min  
Rusza Elitserien. Piętnastu Polaków pojedzie w
inauguracyjnej kolejce

33 min  
Czechy: Ułamek i Jędrzejak powalczą o ligowe
punkty

42 min  
Rusiecki nie żałuje, że zaufał Kildemandowi.

Brutalny faul na MŚ w hokeju. Rosjanin trafił
do szpitala

"Przed walką z Jędrzejczyk prawie
umarłam". Wstrząsające słowa Valerie
Letourneau

Więcej artykułów
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Polub Żużel na Facebooku

9. Aureliusz Bieliński (Wybrzeże Gdańsk)

10. Maciej Kuromonow (KM Cross Lublin)

11. Mateusz Świdnicki (Włókniarz Częstochowa)

12. Kamil Brzeziński (KM Cross Lublin)

ZOBACZ WIDEO "Tomek jest dobrem narodowym. Jest współczesnym gladiatorem"

Kup bilet na LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. KLIKNIJ i przejdź na
stronę sprzedażową! ->

Czy organizowanie zawodów na dwuzaworowych motocyklach to dobry pomysł?
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Turniej ATP w Madrycie

POLSAT SPORT EXTRA - PIŁKA NOŻNA

Guangzhou Evergrande Taobao FC -
Shanghai Greenland Shenhua FC

POLSAT SPORT - TENIS

Turniej ATP w Madrycie

TRWA TVP SPORT - HOKEJ NA LODZIE

Pittsburgh Penguins - Washington
Capitals
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narodowym. Jest…
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Piękne bramki nad Dunajem!
Zobacz najefektowniejsze…

2:34

Stefan Meszaros efektownie
nokautuje na gali Kickboxing…
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Wielka radość w Trei, Cucine
Lube po raz czwarty w histori
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Poznaliśmy godziny meczów i
obsadę sędziowską 5. rundy PGE
Ekstraligi

Rusza Elitserien. Piętnastu
Polaków pojedzie w
inauguracyjnej kolejce

Złamany kręgosłup brytyjskiego
żużlowca

PGE Ekstraliga: emocjonująca
końcówka w Toruniu, Get Well
wciąż bez zwycięstwa

W Get Well, na razie, bez polowania
na czarownice. Głowy nie polecą
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 Zgłoś błąd

Trójfazowa kuracja odchudzająca
Lipo/Termo/Inkretynowa
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Unia Tarnów ŻSSA

Krótki film z zimowej jazdy Artur Czaja Racing

MarcinMajewski5

Dzisisj 25.rocznica śmierci Edwarda Jancarza @StalGorzow1947. Pamiętam jak
prowadzi treningi szkółki @KSMKrosno… 

Unia Leszno

Wszystkiego najlepszego PITER z okazji urodzin! Sukcesów na żużlowych
torach, bezkolizyjnej jazdy i spełnienia marzeń! STO LAT!!! #KSUL

GKS Wybrzeże S.A.

https://t.co/LclNgZGBmU

Dowiedz się jak umieszczać linki od tagów, pogrubiać tekst, itp.

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz
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Lukim81

Lata 90-te w polskim żużlu

shtrekCz-wa

Kto gasił światło w Częstochowie, czyli geneza długu Włókniarza

Lukim81

Na łukach wspomnień.Niezniszczalny niezatapialny Andrzej Huszcza

Cysio

Spór Hancocka z Polonią w szczegółach

Cysio

Wypożyczenie Jacka Holdera i radosna twórczość regulaminowa

Kibice + Dodaj wpis
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