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Nice Cup w Krakowie na jednakowych
oponach

Przy okazji zaległej rundy Nice Cup w Krakowie w ubiegłym tygodniu

przeprowadzono testy opon DeliTire z homologacją na 2018 rok. Importer przekazał

bezpłatnie wszystkim zawodnikom po dwie opony do testów.

 Wojciech Ogonowski

21 Sierpnia 2018, 17:16
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Zapraszamy na TYPER.WP.PL! Wejdź i stwórz własną ligę! 

‐ W cyklu Nice Cup wszyscy zawodnicy
startują na jednakowych silnikach
dostarczonych przez firmę Promex. Ma to na
celu wyrównanie konkurencji sprzętowej.
Wszyscy startują w porównywalnych
warunkach. Nie ma znaczenia, od którego
tunera zawodnik pozyskał silnik ‐ mówi
Wojciech Jankowski z Nice Polska,
organizator cyklu. W Krakowie zrobiono
kolejny krok w celu wyrównania warunków.

Wszyscy zawodnicy otrzymali do testów po dwie opony DeliTire. Była to wersja z 2018 roku.

Wszyscy zawodnicy mieli obowiązek startu na tych ufundowanych przez częstochowskiego

importera oponach.

Testy wypadły pomyślnie. Wszyscy zgodnie uznali, że wersja z 2018 roku jest dużo lepsza niż

ta z poprzedniego roku. Podkreślano, że opona jest bardziej miękka; nie występują duże

problemy z jej założeniem oraz szybciej ścierają się klocki. Podkreślono również, że jeśli

wszyscy startują na tych samych oponach, każdy zawodnik ma na starcie jednakowe szanse.

Być może przy kolejnych rundach Nice Cup przeprowadzone zostaną kolejne testy. Do

rozegrania zostały jeszcze dwie rundy. W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi Tomasz

Orwat, który wyprzedza Michała Curzytka. W Krakowie natomiast triumfował Piotr Pióro.

ZOBACZ WIDEO #EkspertPGEE zawodników Betard Sparty Wrocław

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o
żużlu!

6 min
Falubaz ‐ Unia Tarnów: Skórnicki miesza, ale
od tego herbata nie robi się słodsza (taktyka)

15 min
Kolejarz ‐ PSŻ: Kontuzja Borowicza może
pokrzyżować plany poznaniaków (zapowiedź)

21 min
Grand Prix Polski na żywo w TV i internecie.
Transmisja, live stream online

40 min
Kilka meczów zagrożonych. Pary play‐off
możemy poznać dopiero w piątek

1 h 21
min

Obcokrajowiec Startu na dwóch biegunach.
Przeprasza klub i kibiców

2 h 36
min

Orzeł ‐ Wybrzeże: mecz wielkiego niedosytu
(zapowiedź)

3 h 51
min

Nic dwa razy się nie zdarza? Rok temu remisu
nikt się w Częstochowie nie spodziewał

06:00

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wojciech
Jankowski

  + Obserwuj 18

ŻUŻEL

SPORTOWEFAKTY Wyniki/Kalendarz

NAJNOWSZE

 

Udostępnij
 20

Tweetnij


 

Skomentuj

 1

Chcesz poczytać więcej o sporcie i nie tylko? Przejdź na WP.pl ×

2018-08-21

sportowefakty.wp.pl

Strona: 1

https://sportowefakty.wp.pl/ZGc3amkyOyNMYSxCCBUzJAhsDRVFGD40TEARAhkNNTAGVQAGHwB0Nw8cAB8fADEyDx0JGQYVdQtRCk5cX0huclIKVllfViJ3VRwuDBg9PyECRg0ZREhof1YKVzJZTG1zWgZRMi88CQw3fDEyKCkFKQJUDQIcHDEYF1IRCB8YBTAXUBsaGBsFNAVsUVxEGGhyAgBWXw0dbXcBbA8MDCYqKAdeCAwFGC4mE1YVQwMNNytMBlReXk1ocVsHBVsITm9zUQdZXlxPOHNSB1JZXU1vdFIMERsCHWclVQpSDFtLPnZaAgQPCUo8IwIHUEsbGmcvF0cRHk5KG2JRdURfLQoqKBFHDhoOHzssF0pPGhtXKitGAScXHgM_K0YBJ1pcS2xzUxZTKwUQOSJOUBQdRg53LBFSCgIcED9qDVJMBw4dNCYIXBYUCBF3KBNcDwwIEXwkCldcWlxLbHNTFQIZEgk_egJBFQQIFT9hFEMLHh1EaGlQHVJbTSkNBjxSBQ8PRGthPGEsMjk8Hg4xbFwFHw0qNEYAIEhZP391JVIFQw8WLyUPVgIBAhoxaQ1WFUhZPz4jDhZTKx8LOyQIUA0GTkscCVIDVFlbS3R2UgNSXFwuCmkzf0RfLTtrd1UHWVVSSHR1UQRQX1lNYnBGACMJCCYuNQhsAAQPXGkDVwFUWVtLbnRUFlIvDxoFMxFYPg4CHX90JwJRWVNPbH9QCkReKR05GA9SFUhYPX90IVcCMhkdMyNGACVIWDsuJgRsBwIZJjkvCl8FMg8QKCIARwQJNA0oIgJHDAgFDX90JxZSLx8fLyZGACU=
http://onas.wp.pl/poufnosc.html#cookies
http://onas.wp.pl/poufnosc.html#cookies
https://wp.pl/
https://www.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/kokpit
https://sportowefakty.wp.pl/kibice
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85766/somerset-rebels-leicester-lions
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85766/somerset-rebels-leicester-lions
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85758/poole-pirates-swindon-robins
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85758/poole-pirates-swindon-robins
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85749/kings-lynn-stars-wolverhampton-wolves
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/85749/kings-lynn-stars-wolverhampton-wolves
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/89055/iv-runda-dmpj-w-lublinie
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/89055/iv-runda-dmpj-w-lublinie
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/86070/lokomotiv-daugavpils-car-gwarant-start-gniezno
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/86070/lokomotiv-daugavpils-car-gwarant-start-gniezno
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/84968/orzel-odz-zdunek-wybrzeze-gdansk
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/84968/orzel-odz-zdunek-wybrzeze-gdansk
https://sportowefakty.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/772640/nice-cup-w-krakowie-na-jednakowych-oponach
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/fani
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/rss.xml
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/zdjecia
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/pge-ekstraliga
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/i-liga
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/polska-2-liga-zuzlowa
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/pozostale-rozgrywki
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/sgpims
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/speedway-nations
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/ime
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/speedway-best-pairs-cup
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zuzel-w-europie
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/ms-me
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/inne-odmiany-zuzla
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/sklady
https://sportowefakty.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/ms-2018
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/koszykowka
https://sportowefakty.wp.pl/tenis
https://sportowefakty.wp.pl/moto
https://sportowefakty.wp.pl/zimowe
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/772640/nice-cup-w-krakowie-na-jednakowych-oponach#
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/zuzel-speedway/?partner=wp
file://skellige/strwwwunzip/2018_08_21/0308210480478795.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_08_21/0308210480478795.101.1/index.html#
http://bit.ly/2M7622M
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/771906/quiz-sprawdz-swoja-wiedze-o-zuzlu
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/tomasz-orwat
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/michal-curzytek
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/piotr-pioro
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/kalendarz/2018/08/25
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773273/falubaz-unia-tarnow-skornicki-miesza-ale-od-tego-herbata-nie-robi-sie-slodsza-ta
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/772988/kolejarz-psz-kontuzja-borowicza-moze-pokrzyzowac-plany-poznaniakow-zapowiedz
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773233/grand-prix-polski-na-zywo-w-tv-i-internecie-transmisja-live-stream-online
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773270/prognoza-pogody-na-weekend-kilka-meczow-zagrozonych
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773235/obcokrajowiec-startu-na-dwoch-biegunach-przeprasza-klub-i-kibicow
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773143/orzel-wybrzeze-mecz-wielkiego-niedosytu-zapowiedz
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773174/nic-dwa-razy-sie-nie-zdarza-rok-temu-remisu-nikt-sie-w-czestochowie-nie-spodziew
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773220/start-wyscigu-zuzlowego-wideo
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjecia/galeria/16277/trening-przed-grand-prix-polski-w-gorzowie-galeria-2018
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773119/mission-impossible-dla-wybrzeza-sprawdz-tabele-i-statystyki-nice-1-ligi-zuzlowej
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773204/liga-dunska-wazne-zwyciestwo-region-varde-kapitalny-wystep-thomasa-joergensena
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773051/psz-poznan-jedzie-w-opolu-o-zycie
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/773207/sm-liiga-porin-nopea-racing-umocnila-sie-na-prowadzeniu-timo-lahti-znow-bezbledn
https://sportowefakty.wp.pl/sportowybar


Turniej Nice Cup w
Krakowie odwołany

Falubaz ‐ Unia Tarnów:
Skórnicki miesza, ale od
tego herbata nie robi się
słodsza (taktyka)

Kilka meczów
zagrożonych. Pary play‐
off możemy poznać
dopiero w piątek

Obcokrajowiec Startu na
dwóch biegunach.
Przeprasza klub i kibiców

Lokomotiv ‐ Start: Łotysze
wstali z kolan i wjechali do
play‐off. Rozpacz w
Gdańsku (relacja)

Speed Car Motor Lublin
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