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Nice Challenge na silnikach GTR? Jest
pomysł organizacji cyklu turniejów

Przez dwa dni w Koniakowie (wieś w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim)

trwały warsztaty na temat nowych silników żużlowych GTR. Pojawiło się wiele

pomysłów, jak można wykorzystać te jednostki napędowe.

 Wojciech Ogonowski

13 Grudnia 2018, 19:00

WP
SportoweFakty
/ Łukasz
Trzeszczkowski
/ Na zdjęciu:
Igor Kopeć‐
Sobczyński na
prowadzeniu

Jedna z koncepcji zakłada organizację turnieju lub cyklu turniejów Nice Challenge dla

seniorów, które będą odbywały się z wykorzystaniem identycznych silników dla wszystkich

uczestników zawodów.

Pierwsze zawody Nice Challenge w historii odbyły się na zakończenie sezonu 2018 w Toruniu.

Turniej połączony był z oficjalnym zakończeniem kariery przez Mariusza Puszakowskiego.

Zawodnicy rywalizowali na standardowych dwuzaworowych silnikach Jawy 500cc, które

zostały podstawione przez firmę Promex z Rybnika. Najlepszy w tych zawodach okazał się

Antonio Lindbaeck, który w biegu finałowym wyprzedził Krzysztofa Buczkowskiego oraz

Krzysztofa Jabłońskiego. Wszyscy zawodnicy podkreślali, że taka odmienna rywalizacja w

bardzo zbliżonych warunkach sprzętowych, była ciekawym eksperymentem, który można

byłoby powtórzyć w przyszłości. Być może taka powtórka będzie miała miejsce już w

najbliższym sezonie.
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W czasie warsztatów technicznych oraz prezentacji nowych silników, zorganizowanych przez

Mirosława Dudka, doszło do kilku spotkań z ich konstruktorami ‐ rodziną Gerhardów. W ich

trakcie omawiano możliwości organizacji zawodów na jednakowych, standardowych silnikach

GTR. Pomysł wydaje się ciekawy, ale jego realizacja zależy obecnie od wielu czynników oraz

znalezienia źródeł finansowania. Wojciech Jankowski, Business Development Manager w Nice

Polska, który także wziął udział w warsztatach, zadeklarował gotowość do pomocy w celu

promocji każdego rozwiązania, które może spowodować znaczące obniżenie kosztów

uprawiania sportu żużlowego.

‐ Mamy bardzo podobne przemyślenia jak rodzina Gerhardów na temat przyszłości oraz

rozwoju naszej dyscypliny. Dzięki współpracy z Mirosławem Dudkiem i Markiem Wojaczkiem

w trakcie dwóch ostatnich lat pokazaliśmy, że organizacja zawodów na jednakowych

silnikach, nie jest czymś niemożliwym. Zawodnik nie skupia się wówczas na ciągłym szukaniu

rozwiązań w sprzęcie, a kibice mają możliwość obserwowania czysto sportowej rywalizacji,

bez wyścigu technologicznego ‐ mówi Wojciech Jankowski.

ZOBACZ WIDEO "Piłka z góry". PZPN wprowadził nakaz gry młodzieżowca. "To ruch na

krótką metę"

W dwudniowym szkoleniu wzięli udział inżynierowie oraz mechanicy klubowi, a także

zainteresowani trenerzy, m.in. Rafał Dobrucki, Adam Skórnicki oraz Stanisław Burza. Do końca

roku powinna wyjaśnić się także sytuacja organizacyjna fabryki czeskiej Jawy. Dopiero wtedy

będzie można rozważać scenariusze związane z przyszłością cyklu Nice Cup.

Warto także pamiętać, że przy okazji ubiegłorocznej rundy Nice Cup w Toruniu doszło do

pokazowego miniturnieju na silnikach GTR. Najlepszym zawodnikiem w tej klasie sprzętowej

okazał się wówczas Igor Kopeć‐Sobczyński, który wygrał wszystkie swoje biegi. W rywalizacji

brali także udział Marcin Kościelski, Szymon Szlauderbach oraz Mateusz Jagła.
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Piłka nożna: Liga czeska ‐ mecz: SK
Slavia Praga ‐ FK Mlada Boleslav
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Piłka nożna: Liga Mistrzów ‐ mecz fazy
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TRWA POLSAT SPORT EXTRA ‐

Piłka nożna: Liga holenderska ‐ mecz:
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TRWA POLSAT SPORT HD ‐

Siatkówka mężczyzn: 1. liga ‐ mecz: MKS
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Czy organizacji turniejów Nice Challenge na silnikach GTR to dobry
pomysł?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

inf. prasowa

POLECANE

Komentarze (1):

Tak Nie

W OleOle! Małe AGD nawet 300zł

taniej. Sprawdź!

Zgłoś błąd

Bartosz Zmarzlik ma nowy
klub. Wicemistrz świata
zaskoczył

Get Well z planem
treningów punktowanych.
Pojadą wyłącznie z
pierwszoligowcami

Szczyt bezczelności
prezesa Stali. Proponował
wdowie po Jędrzejaku
podpisanie weksla in
blanco

Wojciech Ogonowski:
Tropem wilka: Zmieńmy
kolejność. Najpierw
licencje, potem transfery
(felieton)

GKM ze sponsorem
tytularnym. W Grudziądzu
są stali w uczuciach

Był telefon z PZM, ale
Kolejarz Opole nie chce
do Nice 1.LŻ. Musieliby
podnieść płace

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

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz

Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 Oli‐34  teraz

Swietny pomysł. Poszedł bym dalej ta sama jednostka bez ingerencji tunera dla każdego w
walce o mjstra globu , wowczas okazałoby się kto ma jakie umiejetnosci

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

"Cholera, ale jestem brzydki!".
"Pudzian" żartuje ze swojego
wyglądu

Więcej artykułów

NAJNOWSZE WIDEO

Janusz Kołodziej o tym, jaki ma
problem z Jarosławem Hampelem:
"Nadziewam się na jego szprycę"

REKLAMA

REKLAMA

 

Udostępnij
 0

Tweetnij


 

Skomentuj

 1

2018-12-13

sportowefakty.wp.pl

Strona: 3

https://pilot.wp.pl/oferta/33?utm_source=sportowefakty_wp&utm_medium=link&utm_campaign=ligi-eleven
https://www.kupbilet.pl/sgp2019/afiliacja/19
https://facebook.com/Zuzel.SportoweFakty
file://skellige/strwwwunzip/2018_12_13/030c137ad2b2837e.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_12_13/030c137ad2b2837e.101.1/index.html#
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/794040/bartosz-zmarzlik-ma-nowy-klub-wicemistrz-swiata-zaskoczyl
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/794031/get-well-z-planem-treningow-punktowanych-pojada-wylacznie-z-pierwszoligowcami
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/794021/szczyt-bezczelnosci-prezesa-stali-proponowal-wdowie-po-jedrzejaku-podpisanie-wek
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793997/wojciech-ogonowski-tropem-wilka-zmienmy-kolejnosc-najpierw-licencje-potem-transf
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793987/gkm-ze-sponsorem-tytularnym-w-grudziadzu-sa-stali-w-uczuciach
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793975/byl-telefon-z-pzm-ale-kolejarz-opole-nie-chce-do-nice-1lz-musieliby-podniesc-pla
https://sportowefakty.wp.pl/kibice/219367
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793798/dariusz-ostafinski-bez-hamulcow-20-wielka-szkoda-znalazlem-zgubiona-fakture-prez
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793708/podczas-prezentacji-druzyny-tz-ostrovia-oglosi-nazwe-sponsora-tytularnego
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793688/stal-gorzow-dokonala-wyboru-wiemy-ktory-junior-musi-sobie-szukac-klubu
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793835/polonia-pila-z-czwartym-juniorem-pawel-staniszewski-podpisal-umowe
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/787863/polonia-bydgoszcz-wzmocni-sie-zespol-wypozyczy-zawodnika-stali-gorzow
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793669/oceniamy-sile-druzyn-orzel-eksperymentuje-z-polakami-jak-wypala-bedzie-czolowka-
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793720/sebastian-niedzwiedz-pojedzie-jako-gosc-mlody-zuzlowiec-juz-wybral-klub
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793793/patryk-dudek-byl-przerazony-nie-chce-juz-wiecej-dzikich-kart-na-grand-prix
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjecia/galeria/16896/wstrzymane-prace-na-stadionie-osir-skalka-w-swietochlowicach-galeria
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793787/pawel-przedpelski-dogadalismy-sie-przy-jajecznicy-prezes-przekonal-mnie-ludzkim-
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793785/rawiczanie-idealnym-kandydatem-do-zastapienia-stali-rzeszow-dla-innych-bylby-to-
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793769/polonia-organizuje-kolejne-spotkanie-z-zawodnikiem
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793734/prezes-stali-gorzow-jasno-okreslil-cel-druzynie-wicemistrz-polski-caly-czas-mier
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793776/unia-leszno-z-planem-sparingow-na-rozkladzie-min-falubaz
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/793770/beniaminek-z-kolejna-umowa-motor-pozyskal-sponsora-tytularnego
https://sportowefakty.wp.pl/wiadomosci
https://sportowefakty.wp.pl/sportowybar
https://sportowefakty.wp.pl/sportowybar/793953/dziewczyna-napastnika-lecha-jest-rybaczka-poznajcie-piekna-tonje-dyb
https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/793952/sfinansowal-operacje-8-letniego-chlopca-piekny-gest-dikembe-mutombo
https://sportowefakty.wp.pl/mma/793946/cholera-ale-jestem-brzydki-pudzian-zartuje-ze-swojego-wygladu
https://sportowefakty.wp.pl/sportowybar
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wideo/34006/janusz-kolodziej-byl-na-granicy-wyczerpania-krok-od-anoreksji
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wideo/34005/kolodziej-o-unii-tarnow-musialem-odejsc-gdybym-zostal-to-musialbym-zakonczyc-kar
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wideo/34003/janusz-kolodziej-o-tym-jaki-ma-problem-z-jaroslawem-hampelem-nadziewam-sie-na-je
https://www.businessclick.com/optout
https://www.businessclick.com/optout
https://sportowefakty.wp.pl/M3h1NDltL1BHQysgBQZyUAFVcyYIEClRUVMod1xDLwINVytyWUF9BAtTe3cJRHUGXAJ2Yg0dKQ4OAnlxWRV1UF8DL3RUR3wBDFN3Jg1BKwpQVywlCRV7B05EPChRFQVhWFIGCVo4NApbVX0nGRZ_SwRTfDwAOCNxG318ChgXNAoAUx11FS0aeQBVDXUHFjQDEnwKBRgRIEQcVRYOGi4FQxhTIC8ZLSBbWFMZMzMQFWEcaX0KGhAVeQJrGnUFEBV9GFMjEhYXf30bUBkKHj4jZVhTGH0YLhphGFUZdFUgCl8SVQh9JBcjZQNUInwVOQl2XHsgElwWGwoCaBl1Gy0aXwZTJHU8Lg4DEHwddBQ5JAIDUzd0FDo0AxB8In0iLRpLBGl-AiQmCwodaBYgABALCxJ8CgYKESBLDlUJAhkVGmUZeyASXBYbCgJTfHFcLhoGWGEYCjkmDBZbdWt3KFIiWgwMfndaRHQBUQIsdVxDL1ZZA3x9X0F1CwkDLXVaEXtVDlVoMwkWPVIPVHMsGAA9QE0CD2FeMmgBLkI-Kx4AIkQNVy8vGA1jRBgfPihJRgtJHUsrKElGCwRRBX50VFF_dQZYLSFBFyVSBF0rKgsRYF0JHD0tABokWAlSJmkLAD8eAlQ9MEEEIl4RQiJpAwYqUgZYNCUPHiQeC0glKBlZOUYaXychBhs6FQRQJ3lVFi5RXAF5IV4VflJQBHonD0IsBV1UKyAPFXVXWVUsIUoHL19VAWg3HgJwUgxCY3BcUh1kKW4vIA4QcAJOQicgUREuAl4Fe3EKRnsCXVJ9dlVMKQsJCSwmCkUsBF0CeHZeUi5fGgx_dUoXPV5VfA1wFDk3dlx8CidYOjdqXHw0I185GVhdHxZ8CywIBAQDCQ48AXt1ElwndF4VJFVZU3obKVI_WgwMd3xVFigBWANjfFwQex5cA3Z0QRZ4AV4cKCYIEHVXWFB2IA4R


Nice Cup, Marcel Gerhard, Żużel, Polska, Wojciech Jankowski, Mirosław Dudek
Więcej wideo

REKLAMA

Piłka nożna Żużel

Siatkówka Sporty walki

Piłka ręczna Tenis

Typowanie wyników

meczów

Koszykówka

KSW

Mundial 2018

Najpopularniejsze

Robert Lewandowski Marcin Gortat

Kamil Stoch Justyna Kowalczyk

Agnieszka Radwańska Jarosław Hampel

Artur Szpilka Mamed Chalidow

Grzegorz Krychowiak Kamil Glik

Polskie gwiazdy

 

Obserwuj

Facebook

Twitter

RSS

© 1995‐2018 Grupa WP • O firmie • Dla prasy • Prywatność • Reklama • Regulamin

Pogoda • WP RadarOkazji • Horoskopy • Program tv • Plotki • Moje IP • Wiadomości • Sport • Imperium gier

SPORT NA
 

Szczyt bezczelności.
Nawrocki chciał wcisnąć
wdowie weksel

×

2018-12-13

sportowefakty.wp.pl

Strona: 4

https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/nice-cup
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/marcel-gerhard
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/polska
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/miroslaw-dudek
https://sportowefakty.wp.pl/wideo
https://www.wp.pl/?s=https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/794021/szczyt-bezczelnosci-prezesa-stali-proponowal-wdowie-po-jedrzejaku-podpisanie-wek?src01=df1fd
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/siatkowka
https://sportowefakty.wp.pl/sporty-walki
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna
https://sportowefakty.wp.pl/tenis
https://typer.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka
https://sportowefakty.wp.pl/mma/ksw
https://sportowefakty.wp.pl/ms-2018
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/robert-lewandowski
https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/marcin-gortat
https://sportowefakty.wp.pl/skoki-narciarskie/kamil-stoch
https://sportowefakty.wp.pl/biegi-narciarskie/justyna-kowalczyk
https://sportowefakty.wp.pl/tenis/agnieszka-radwanska
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/jaroslaw-hampel
https://sportowefakty.wp.pl/boks-zawodowy/artur-szpilka
https://sportowefakty.wp.pl/mma/mamed-chalidow
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/grzegorz-krychowiak
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/kamil-glik
https://www.facebook.com/SportoweFakty
https://twitter.com/SportoweFaktyPL
https://sportowefakty.wp.pl/rss.xml
https://wp.pl/
https://onas.wp.pl/
https://dlaprasy.wp.pl/
https://onas.wp.pl/poufnosc.html
http://reklama.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/regulamin
https://pogoda.wp.pl/
https://radar.wp.pl/
https://horoskop.wp.pl/
https://tv.wp.pl/
https://gwiazdy.wp.pl/
http://twojeip.wp.pl/
https://wiadomosci.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/
https://gry.wp.pl/
https://www.businessclick.com/optout
https://sportowefakty.wp.pl/cHFncXZjAStpHAY8MxhcKy8KXm1rD1cqIldWbG4LWisgCFE7PwhUKXUNVmFqXAF6c1xQfjsDB3V2CFdoYlhTcXENV25sXwErIl4CaTlYUypxVwZoYg8AeGAbETRnCysadg0rFWwmGnF1ClA7LwhRMCoMUSA2Jg0KNSJRFi4JGnEuDDBpIzM0Ai4KIGkxCBp4PCMnGS4PDj8yCjsSLDArODYMDTMvMw4gdgw0LwUOOxoyNlAWLA47Aiw0N2kzDjsGNgwODiAJUQY1DzQWKCANHnYMNWEuMDQaNgo0aGM-JCQ8CiVhEgkNHi0LD2AjJycNciQNDmoINXEsNzRpLTM0JCgMCWkKMCB4PiMwaCInCnktDBpoIiQaeD4jD2EUMzQwKjZTHhI4JXEzNzs8Ng4lcDwjJxo8Dw4wIAokHi8LNB43JA0Oagg1cSwMUW1qMDR9dj41Fg84Im11KkZrHkwMISJTU2tsWlp6f10BaWpdAS13XFFhaV9bcCdcAGlsD1UuIApFLz8IEykhC14wLh4TO2NdIn1oLEZ6AB0TNygeDD8jCAIzLhNNPzZAEzR_WCUyMxQGNH9YJX9_WlNoYk9RDigHAD13CQspKgIGNj0PTiYnQxAxNgQKIycNC3U9HhFlLAsQLHcaDCU_HQ91NRgEKSgHGTk5AAplJRcINC9HFz00AAo9MAUUbioPCmVjCAAqcl5UPWgLUCl-W1c7OVwCfnMLBjw5C1ssdwoBPXwZASR7XkUrKBxeKSIdTmttTDMfBzECPDgOXnlgHQo8ZwtQfHNXUzxtWwB4c1cGPGpcVn0gWQI5bgsAeXZfVTw_TAA4K1MuG24SLjIDWi4cOV4tMh9aLiI9WS4cLVtNAGINOw1xAlEfEDoWfgAUDjFqWAIhIF8BbAUvRTovCl5oOV1aLHdYBXVsU1p7a1pVbT5HAXtzX049OQwHf3dZU2FiDFY=

