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Frekwencja w Gdańsku nie pogrzebie
Pucharu Nice. Są ambitne plany na
przyszłość

Mizerna frekwencja na Pucharze Nice 1. LŻ w Gdańsku w żadnym wypadku nie

pogrzebie tej imprezy. Zawody te będą w kolejnych latach kontynuowane. Ważna

jest umowa z Polsatem. Istotne, by organizatorzy znaleźli ośrodek, który

zagwarantuje im frekwencję.

 Michał Wachowski

10 Lipca 2018, 15:00
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W cztery lata stworzyli coś z niczego

Pomysł organizacji indywidualnych zawodów
z udziałem najlepszych żużlowców na
zapleczu PGE Ekstraligi pojawił się w głowie
Wojciecha Jankowskiego, przedstawiciela
firmy Nice, już kilka lat temu. ‐ Traktuję to
poniekąd jakie swoje dziecko, bo myśli o
tym, by zorganizować indywidualne
mistrzostwa ligi miałem już cztery‐pięć lat
temu. Ostatecznie, w 2015 roku,
rozegraliśmy na próbę tę imprezę, a ja
podjąłem się jej organizacji. Odbyła się ona
w Gnieźnie. Nie mieliśmy wtedy regulaminu i kluby nie miały obowiązku puścić na zawody
swoich zawodników. Pomimo tego, poza dwoma prezesami, reszta wyraziła na to zgodę ‐
wspomina Jankowski.

W ciągu ostatnich sezonów Puchar Nice 1. Ligi Żużlowej się rozwijał, a zawody zyskiwały

coraz większą renomę. Przed sezonem 2016 stworzono regulamin z prawdziwego zdarzenia, a

turniej odbył się Lublinie. Rok później osiągnięto kolejny sukces, podpisując umowę

telewizyjną na transmisję turnieju z Polsatem. ‐ Zawody rozegrano w Pile i organizatorzy, na

czele z GKSŻ i Zbigniewem Fiałkowskim, stanęli na wysokości zadania. Frekwencja też była

zadowalająca ‐ przekonuje Jankowski.

Wzrost wartości Pucharu Nice 1. Ligi był już wówczas na tyle duży, że licencję na te zawody

wykupiła w 2018 roku firma Macieja Polnego. Zapadła wówczas decyzja o organizacji turnieju

w Gdańsku. Rywalizacja żużlowców stała na wysokim poziomie, ale na organizatorów spadła

fala krytyki z powodu mizernej frekwencji. Na trybunach zasiadło mniej niż tysiąc osób.

‐ Nie chciałbym jednak, by niska frekwencja na zawodach w tym roku wpływała na

postrzeganie Pucharu Nice. Warto docenić to, ile udało nam się przez te cztery lata zrobić.

Nad powodami, dlaczego zawiodła tym razem frekwencja będziemy musieli się zastanowić.

Fakt, że mamy okres urlopowy, a w Gdańsku odbywało się wiele innych imprez, mógł mieć na

to spory wpływ ‐ mówi Jankowski. Inna sprawa, że stadion Zdunek Wybrzeża nie był

pierwszym wyborem. Początkowo chciano powierzyć organizację Krakowowi, ale ten na

wiosnę wycofał się z tego planu.
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Jeśli nie w Gdańsku, to gdzie?

Nie ma ryzyka, by z powodu klapy frekwencyjnej Puchar Nice został zawieszony. ‐ Myślę, że

w ciągu pięciu ostatnich lat, odkąd sponsorem tytularnym rozgrywek jest firma Nice, 1. Liga

się bardzo sprofesjonalizowała. Chcemy to dzieło kontynuować. Dotyczy to także dalszej

organizacji Pucharu Nice ‐ zaznacza Jankowski, przypominając, że umowę na transmisję tego

turnieju w przyszłym roku ma telewizja Polsat.

Pozostaje pytanie czy zawody te odbędą się znów w Gdańsku czy też w innym mieście, które

mogłoby zapewnić większą frekwencję. ‐ Firma Nice podpisuje umowę na sponsoring ligi na

jeden rok. Nie dam więc teraz stuprocentowej pewności, że będziemy w tej roli, jaką

pełnimy obecnie, także za rok. Jednak bez względu na to, kto zostanie sponsorem tytularnym

ligi, zawody indywidualne wyłaniające najlepszego żużlowca rozgrywek pozostaną. Tego,

gdzie turniej ten odbędzie się za rok, nie sposób przewidzieć. Istotne jest na pewno to, które

ośrodki wyrażą chęć przyjęcia tej imprezy. Liczę, że mimo nie najlepszej frekwencji w 2018

roku, grono kandydatów będzie spore ‐ kwituje Wojciech Jankowski.

ZOBACZ WIDEO PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2018

Polecamy:
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Czy jesteś zwolennikiem rozgrywania co roku Pucharu Nice 1. Ligi?
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 simon68  11‐07 00:35

Proponuje zawody zorganizować zaraz po śniadaniu . Lato , przerwa w ligach o oni zawody o
14 . Kto w lipcu o tej porze w Gdańsku chodzi na żużel ? Myśleć troszeczkę .

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 bezan  10‐07 23:35

Proponuję martwy stadion Lechii, tak jak za dobrych czasów Gdańsk Sopot Gdynia wszyscy
walili na stadion Polonii Gdańsk przy stoczni,świetne położenie dobry dojazd dla wszystkich
blisko szpital nawet można było by zrobić kryty stadion ze względu na bliskość szpitala,warto
rozważyć tę propozycję pozdr,

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 malin1976  10‐07 15:45

Wszyscy tacy zadowoleni bo Polny wziął kasę od miasta i ma w dooopie frekwencję . No i jaką
to niby wielką renomę ma ten cały puchar nice czy puchar eligi ? Większą niż puchar wójta
Pcimia ? Taki sam prestiż jak Srekopodobne ?

Zróbcie porządne finały IMP , MIMP oraz MDMP czy jak to teraz się nazywa . Ćwierćfinały i
półfinały płatne jak w ekstralidze i ze trzy finałowe turnieje bez idiotycznego biegu
finałowego aby przypadkiem jakiś Janowski znowu bez zwycięstwa w rundzie zasadniczej nie
wygrał najbardziej prestiżowej imprezy w Polsce .
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