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Startuje cykl Nice Cup 2018! Zawodnicy znowu
pojadą na dwuzaworowych Jawach

Już w najbliższą środę na torze w Gnieźnie odbędzie się pierwsza runda cyklu Nice

Cup 2018. W tym roku planowana jest kontynuacja formuły z ubiegłego sezonu.

Zawodnicy będą startowali na silnikach podstawionych przez organizatora

zawodów.

 Wojciech Ogonowski
12 Kwietnia 2018, 17:15

WP SportoweFakty / Julia Podlewska / Zawodnicy rywalizujący podczas turnieju z cyklu Nice Cup

Każdy ze startujących zawodników otrzyma
od organizatorów bezpłatnie dwuzaworowy
silnik Jawa. W ten sposób żużlowcy będą
mogli startować w porównywalnych
warunkach sprzętowych. 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, Siergiej
Łogaczow oraz Hubert Czerniawski. Rok temu w klasyfikacji generalnej bezapelacyjnie
triumfował Karol Żupiński z Wybrzeża Gdańsk.

Przed rozpoczęciem zawodów każdy zgłoszony żużlowiec bierze udział w losowaniu silników

Jawa 500cc 2V. Następnie odbywa 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 + 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 od firmy Nice kevlar na sezon

2019.

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o żużlu!

49 min
Sukces Fogo Unii. Pobiła karnetowy rekord

1 h 7 min Modernizacja stadionu Wandy Kraków
(galeria)

1 h 17 min
Wojna domowa w Zielonej Górze. Smolinski i Thorssell
poza Falubazem

1 h 34 min Sparing: Iveston PSŻ Poznań - Car
Gwarant Start Gniezno 36:53 (galeria)
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- Nowością w porównaniu do ubiegłego roku jest nagradzanie trzech najlepszych zawodników

w każdej rundzie. Najlepsi otrzymają vouchery do wykorzystania na części do motocykli

żużlowych. Dzięki temu każdy z zawodników będzie mógł wybrać to, co akurat jest mu

potrzebne do motocykla - mówi Wojciech Jankowski, Business Development Manager w Nice

Polska, organizator cyklu. - Jeśli pojawi się większe zainteresowanie startami ze strony

zawodników, to zawsze istnieje możliwość rozegrania dodatkowego turnieju na własnym

sprzęcie. Nie chciałbym żadnemu z zawodników, którzy zgłoszą się do startu w zawodach,

odmówić jazdy. Tutaj chodzi przede wszystkim o wsparcie procesu szkolenia - dodaje

Jankowski. Istnieje także możliwość startu zawodników w odrębnej klasie 250cc, jeśli pojawi

się przynajmniej 4 chętnych licencjonowanych zawodników.

Plan przewiduje organizację jednej rundy cyklu na torze każdej z drużyn startujących w

rozgrywkach Nice 1. Ligi Żużlowej oraz dodatkowo jedną rundę na Stadionie Śląskim w

Chorzowie (zamiast Daugavpils). W ten sposób łącznie odbędzie się maksymalnie 8 rund.

Jednym ze sponsorów cyklu została firma Elizar, dostawcą silników Jawa jest firma Promex. 

Kalendarz Nice Cup 2018: 

Gniezno (środa) 18.04.2018 

Rybnik (wtorek) 24.04.2018 

Kraków (poniedziałek) 7.05.2018 

Gdańsk (wtorek) 22.05.2018 

Lublin (poniedziałek) 28.05.2018 

Piła (czwartek) 5.07.2018 

Data rezerwowa 16.08.2018 

Chorzów (Stadion Śląski) - (piątek) 7.09.2018 (dokładna data do ustalenia po zatwierdzeniu

harmonogramu budowy toru) 

Data rezerwowa 11.09.2018 

Łódź (wtorek) 18.09.2018 

Data rezerwowa 25.09.2018

ZOBACZ WIDEO Motocykl żużlowy podczas meczu

Paweł Fajdek na meczu NBA. Mistrz
świata spotkał się z Marcinem Gortatem

#dziejesiewsporcie: Jędrzejczyk na
wakacjach, ambicja maratończyka
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Minnesota Timberwolves - Denver
Nuggets

TRWA POLSAT SPORT - BOKS

Tomasz Adamek - Solomon Haumono

TRWA POLSAT SPORT HD - BOKS

Tomasz Adamek - Solomon Haumono

TVP SPORT - PIŁKA NOŻNA

Olympique Marsylia - RB Lipsk
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Obsada sędziowska meczów
Nice 1.LŻ, 2.LŻ a także
turniejów o Kaski i Nice Cup

Sukces Fogo Unii. Pobiła
karnetowy rekord

Wojna domowa w Zielonej
Górze. Smolinski i Thorssell
poza Falubazem

Stal nie ma kim pokonać Unii.
Zamiast hitu będzie
jednostronny mecz?

Oficjalnie: Krzysztof Kasprzak z
dziką kartą w Warszawie!

Polub Żużel na Facebooku

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl 

Polecamy: 

- KUP BILET - 2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland  

- Specjalne pakiety NOCLEG + BILET na 2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of
Poland 

Czy śledzisz zmagania w ramach cyklu Nice Cup?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

inf. własna

POLECANE

Tak Nie

Lubię to! 98 tys.

Źle się czujesz?

To mogą być pasożyty. Lepiej to

sprawdź.

 Zgłoś błąd

Dowiedz się, jak możesz
oczyścić skórę ze wszystkich
brodawek i znamion.
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Motocykl żużlowy podczas
meczu (wideo)

#dziejesiewsporcie:
Jędrzejczyk na wakacjach,…

Motocykl żużlowy podczas
meczu (wideo)

Heynen nie chce pytań o
zdrowie Miki. "Zrobimy
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Pomorskie rakiety rozgonią to towarzystwo
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Piłka nożna Żużel

Siatkówka Sporty walki

Piłka ręczna Tenis

Skoki narciarskie Koszykówka

KSW ME 2017

Najpopularniejsze
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Kamil Stoch Justyna Kowalczyk

Agnieszka Radwańska Jarosław Hampel

Artur Szpilka Mamed Chalidow

Grzegorz Krychowiak Yared Shegumo

Polskie gwiazdy
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