
Start  Wiadomości  SPORT  Jawy wrócą do łask? W środę żużlowy turniej w Pile na…

 J K

Jawy wrócą do łask? W środę żużlowy turniej w Pile na
czeskich silnikach
 Dzisiaj, 18:02 (aktualizacja 26.09.2017 18:33)

  GORĄCE TEMATY

  BEZPŁATNE

OGŁOSZENIA

DODAJ PUBLIKACJĘ

Jeżeli masz ciekawy materiał, temat, zdjęcia,
film. Jeśli jesteś organizatorem
wydarzenia.  Opublikuj je na łamach naszego
serwisu PILSKA.TV.

DODAJ PUBLIKACJĘ

Powstał film przedstawiający historię
Koszyc.

TAKI RAJD TYLKO W JEZIORKACH

Jawy wrócą do łask? W środę
żużlowy turniej w Pile na czeskich
silnikach

Kiedy jesteś na minusie, zmniejsz
mieszkanie, bądź…

EXPRESSTV NA ŻYWO INFORMACJE WYDARZENIA OGŁOSZENIA KATALOG

WAŻNE: JAWY WRÓCĄ DO ŁASK? W ŚRODĘ ŻUŻLOWY TURNIEJ W PILE NA CZESKICH SILNIKACH

Nie pamiętasz hasła?
Rejestracja

Login Hasło    

Szukaj...

http://www.pilska.tv/
http://www.pilska.tv/wiadomosci/
http://www.pilska.tv/kat-158,c,sport.html
http://www.pilska.tv/uzytkownik/j_k
http://www.pilska.tv/ogloszenia
http://www.pilska.tv/aktualnosci/dodaj
http://www.pilska.tv/wiadomosci/212/telewizja-expresstv
http://www.pilska.tv/live
http://www.pilska.tv/#
http://www.pilska.tv/imprezy
http://www.pilska.tv/ogloszenia
http://www.pilska.tv/firmy
http://www.pilska.tv/wiadomosci/1589,jawy-wroca-do-lask-w-srode-zuzlowy-turniej-w-pile-
http://www.pilska.tv/przypomnij-haslo
http://www.pilska.tv/rejestracja
http://www.pilska.tv/account/login/facebook
http://www.pilska.tv/account/login/google
https://www.facebook.com/pages/pilskatv/774057416022718
http://www.pilska.tv/rss/
http://www.pilska.tv/
http://www.pilska.tv/wiadomosci
http://www.pilska.tv/live
http://www.pilska.tv/wiadomosci/dodaj
http://www.pilska.tv/imprezy
http://www.pilska.tv/ogloszenia
http://www.pilska.tv/firmy


W środę na torze w Pile odbędzie się ostatnia runda tegorocznego cyklu Nice Cup, który
prowadzony jest w niestandardowej formule. W klasyfikacji generalnej prowadzi Karol Żupiński,
który jest bardzo bliski zapewnienia sobie końcowego triumfu.

W tym roku zawodnicy startujący w cyklu otrzymują do dyspozycji przed każdymi zawodami silnik Jawa
500 cc 2V oraz olej Fuchs Silkolene. W ten sposób niwelowane są różnice sprzętowe między
poszczególnymi zawodnikami, ponieważ wszyscy startują w porównywalnych warunkach sprzętowych.

– Po rozegraniu rundy w Pile przyjdzie czas na głębsze analizy. Z pewnością tegoroczna formuła
rozgrywek zaciera różnice sprzętowe między zawodnikami. Musimy być jednak pewni jakości
wykorzystywanego sprzętu – on może być wolniejszy, przez co bezpieczniejszy, ale musi być przede
wszystkim bezawaryjny. Pamiętajmy też, że w czasie rundy w Toruniu przy okazji miniturnieju
sprawdzaliśmy możliwości współpracy z producentem silników GTR – mówi Wojciech Jankowski,
Marketing Manager w Nice Polska, organizator cyklu.

Firma Nice – sponsor tytularny Nice 1 Ligi Żużlowej, ufunduje stypendium dla najlepszego zawodnika.
Bliski triumfu w końcowej klasyfikacji jest Karol Żupiński, który o 13 punktów wyprzedza Piotra Pióro ze
Speedway Wandy Kraków oraz swojego klubowego kolegę Aureliusza Bielińskiego.

Nie jest wykluczone, że jeśli pod względem technicznym silniki będą sprawowały się prawidłowo, jeszcze
w tym sezonie może zostać zorganizowany towarzyski turniej dla seniorów według formuły sprawdzanej
w cyklu Nice Cup. Trudno w tej chwili ocenić, w jaki sposób doświadczeni zawodnicy zareagowaliby na
możliwość startu w zawodach, w których nie musieliby korzystać ze swoich sprawdzonych silników, a
silnik byłby im przydzielany w drodze losowania. 

 
 
-Obecnie używane silniki czterozaworowe mają słaby moment obrotowy, są nieprzewidywalne w
prowadzeniu motocykla, co sprawia, że bardzo często dochodzi do wypadków na torze z powodu np.
gwałtownego nieprzewidzianego podnoszenia motocykla w łuku. Są bardzo drogie w zakupie i
eksploatacji. Nasza współpraca z Nice miała pokazać, że żużel może być ciekawszy, bezpieczniejszy i
tańszy w eksploatacji – zauważa Mirosław Dudek z firmy Promex, która dostarcza silniki na zawody z
cyklu Nice Cup.

Jak wynika z umowy między firmami Nice i Promex, istnieje możliwość współpracy w kolejnym sezonie na
identycznych warunkach, jeśli dostarczone silniki będą bezawaryjne.

Ostatnia runda cyklu odbędzie się w środę na torze w Pile. Początek zawodów o godzinie 16:00. Wstęp
na program w cenie 5 zł. Trening rozpocznie się o 15:00, a o 12:30 odbędzie się losowanie silników. Ze
względu na duża liczbę zgłoszeń zawodników, dodatkowo rozegrany zostanie turniej dla 4 zawodników
startujących na własnym sprzęcie (zawodnicy z numerami 14-17). Sędzią zawodów będzie Pan
Remigiusz Substyk. 

Lista startowa: 
 
1. Bartłomiej Kowalski (Speedway Wanda Kraków) 
 
2. Szymon Szlauderbach (Unia Leszno) 
 
3. Tomasz Orwat (Polonia Bydgoszcz) 
 
4. Aleks Rydlewski (KS Toruń) 
 
5. Mateusz Adamczewski (PSŻ Poznań) 
 
6. Aureliusz Bieliński (Wybrzeże Gdańsk) 
 
7. Jarosław Krzywosz (Kolejarz Opole) 
 
8. Piotr Gryszpiński (Polonia Piła) 
 
9. Karol Żupiński (Wybrzeże Gdańsk) 
 
10. Mateusz Błażykowski (Orzeł Łódź) 
 
11. Piotr Pióro (Speedway Wanda Kraków) 
 
12. Marcin Turowski (Wybrzeże Gdańsk) 
 
13. Krystian Iwański (Polonia Piła) 
 
14. Mateusz Pacek (Śląsk Świętochłowice) 
 
15. Maciej Kuromonow (KM Cross Lublin) 
 
16. Nikodem Bartoch (Falubaz Zielona Góra) 
 
17. Piotr Podyma (Śląsk Świętochłowice)
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 TAKI RAJD TYLKO W JEZIORKACH
 26.09.2017 18:21

Wielu mieszkańców Jeziorek i okolic spędziło pierwszą sobotę
jesieni na sportowo. 23 września odbył się bowiem III Rajd
Graniczny Nordic Walking, zorganizowany przede wszystkim…

 Jakub Kosior awansował do finałów Mistrzostw Polski
młodzików w boksie!
 18.09.2017 21:16

W sobotę 16 września w Ziębicach odbyły się eliminacje do
Mistrzostw Polski młodzików w boksie.
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 Rekord Guinnessa w Pile
 18.09.2017 20:39

13 października w Pile podjęta zostanie próba pobicia rekordu
Guinnessa w największej liczbie rzutów karnych wykonanych na
hali.

 4 medale zawodników Sporty Walki Piła na
Mistrzostwach Europy w Macedonii!
 18.09.2017 11:55

Zakończyły się Mistrzostwa Europy kadetów i juniorów w kick
boxingu. W Macedonii nasi zawodnicy mieli okazję zmierzyć się z
najlepszymi zawodnikami z Europy.
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