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Oficjalnie: Mariusz Puszakowski kończy
karierę. W Toruniu odbędzie się turniej
pożegnalny

Na konferencji prasowej w Toruniu zakończenie kariery oficjalnie ogłosił Mariusz

Puszakowski. 13 października na MotoArenie odbędzie się turniej Nice Challenge:

Puzon Last Lap, który zostanie połączony z memoriałem Mariana Rosego.

 Wojciech Ogonowski

27 Września 2018, 17:47

WP
SportoweFakty
/ Karol
Słomka / Na
zdjęciu:
Mariusz
Puszakowski

Wejdź na TYPER.WP.PL, twórz własne ligi i typuj wyniki meczów! 

Gościem honorowym imprezy będzie piłkarz
reprezentacji Polski, Dawid Kownacki. ‐
Tydzień po Grand Prix zapraszamy na
imprezę kończącą sezon żużlowy w Toruniu.
13 października na MotoArenie będziemy
przy okazji memoriału po raz trzeci
wspominali Mariana Rosego, a także
pożegnamy zawodnika nierozerwalnie
związanego z Toruniem, Mariusza
Puszakowskiego. Przygotowaliśmy dla
kibiców wiele niespodzianek oraz ciekawy
format rywalizacji ‐ powiedziała Ilona Termińska, prezes KS Toruń.

Mariusz Puszakowski nie krył wzruszenia i przyznał, że nie może doczekać się turnieju. ‐

Podjąłem decyzję o zakończeniu kariery. Nie chcę nazywać tego nawet karierą, a bardziej

przygodą ze sportem żużlowym. Wiadomo, że były wzloty i upadki, ale gdybym mógł cofnąć

czas, niczego nie zmieniłbym. Dziękuję firmie Nice oraz klubowi z Torunia, że zdecydowali

się na organizację tej imprezy ‐ zauważył.

Zawody zostaną przeprowadzone w specjalnej formule. Rywalizacja odbywać się będzie w

dwóch kategoriach sprzętowych. 8 zawodników rywalizować będzie na podstawionych przez

organizatorów silnikach, które zostaną wylosowane przed zawodami.

‐ W sumie odbędzie się 20 wyścigów oraz 2 biegi finałowe. Podobną tabelę testowaliśmy w

tym roku w serii Nice Cup i teraz przyszedł czas na sprawdzenie tej formuły wśród seniorów.

Przed zawodami odbędzie się trening, aby zawodnicy mogli poznać specyfikę wylosowanych

silników. Chcemy w ten sposób pokazać, że można w sporcie żużlowym uniknąć ciągłej

rywalizacji sprzętowej, która nakręca spiralę kosztów ‐ powiedział Wojciech Jankowski,

jeden z organizatorów turnieju, menadżer w firmie Nice, która od wielu lat sponsoruje

Dania to dobry kierunek dla
polskich klubów. Tymi
zawodnikami warto się
zainteresować
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Sam Masters najlepszy w Middlesbrough. Cisza
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Mariusza Puszakowskiego.

Od lewej: Mariusz Puszakowski, Ilona Termińska, Wojciech Jankowski

W zawodach zobaczymy przyjaciół Puszakowskiego z toru żużlowego. Swój start potwierdzili
już m.in. Krzysztof Buczkowski, Adrian Miedziński, Szymon Woźniak czy Antonio Lindbaeck.
Na tor ma powrócić także Adam Skórnicki. Pełna lista startowa zostanie zaprezentowana po
toruńskiej rundzie Grand Prix. Nie lada gratką dla kibiców żużla mają być pokazowe wyścigi
weteranów. Na torze mają ponownie pojawić się Robert Sawina, Mirosław Kowalik, Jacek
Krzyżaniak czy Wojciech Żabiałowicz.

Oprócz tego planowane są pokazowe wyścigi na pit‐bikach. Gościem honorowym imprezy

będzie piłkarz reprezentacji Polski, Dawid Kownacki, który obiecał, że zabierze ze sobą na

zawody jeszcze jednego kolegę z reprezentacji, która akurat w tym okresie będzie

przygotowywała się do meczu w ramach Ligi Narodów.

Mariusz Puszakowski jest wychowankiem Apatora Toruń, w barwach którego zdobył żużlową

licencję w 1997 roku. W swojej karierze reprezentował też drużyny z Łodzi, Grudziądza,

Gniezna, Lublina, Piły, Rawicza i Krosna, gdzie spędził dwa ostatnie sezony.

Początek zawodów przewidziano na godzinę 14:30. Biletem wstępu będzie program w cenie

10 zł.
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 Zgłoś błąd

Sam Masters najlepszy w
Middlesbrough. Cisza
nocna uniemożliwiła
rozegranie finału

Premiership: Swindon
Robins poległo na własnym
torze. Przeciętny występ
Musielaka

Polonia Piła wypożyczyła
na baraż zawodnika
Włókniarza. Dla niego to
szansa

Bartkowiak i Walasek
najlepsi w Ostrowie.
Ostrovii rośnie wielki
talent (relacja)

Daj się Zauroczyć Północy.
Poczuj Smak Przygody.
Odpływamy !

REKLAMA Krzysztof Mrozek: Od
początku play‐off nie
byliśmy traktowani tak
samo. Mecz w Lublinie
należało przełożyć
(wywiad)

Dowiedz się jak umieszczać linki od tagów, pogrubiać tekst, itp.
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Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 South Yorkshire KSF  2 h 28 min

A ty jestes gamoniem

 JARASS

Wygraliśmy w kosza w Hiszpanii z Estudiantes 69:84 i awansowaliśmy dalej w LM. Bravo
Pierniki!

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 JARASS  2 h 39 min

Wygraliśmy w kosza w Hiszpanii z Estudiantes 69:84 i awansowaliśmy dalej w LM.

Bravo Pierniki! 

[ 1 komentarz w tej dyskusji ]

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 SpartyFan  3 h 55 min

Puszakowski spoko gość!

 1 0

 

Udostępnij
 168

Tweetnij


 

Skomentuj

 19

2018-09-28

sportowefakty.wp.pl

Strona: 4

https://facebook.com/Zuzel.SportoweFakty
file://skellige/strwwwunzip/2018_09_28/030928d7739afb0b.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_09_28/030928d7739afb0b.101.1/index.html#
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779608/sam-masters-najlepszy-w-middlesbrough-rafal-konopka-bez-punktow
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779606/premiership-swindon-robins-poleglo-na-wlasnym-torze-przecietny-wystep-musielaka
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779559/polonia-pila-wypozyczyla-na-baraz-zawodnika-wlokniarza-dla-niego-to-szansa
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779550/bartkowiak-i-walasek-najlepsi-w-ostrowie-ostrovii-rosnie-wielki-talent-relacja
https://sportowefakty.wp.pl/NGlnZGgwLyNDPBdoBBsnJAcxNj9JFio0Qx0qKBUDITAJCDssEw5gNwBBOzUTDiUyAEAyMwobYQteV3V2VUN3cVtZb3NQWDZ_XEEVJhQzKyENGzYzSDQhKRgLNDM0AzwiDQMFFBcYPDMDGT8hBhw6PjMWYndIFD0_W15tflFFendCBi4qC1h7cl9bbnVRT3ojWg1tclBDe35fW252U0Z6c1lXaXVSRXE3Ggc-egZHfH8NWGxzVk4rcA1YaiJXQX9ySh45eg8DOjcfS2kGQkUIYl4oKTcIBTooGws8JgwDN2kbHnQ3C1J8ARYbICILUnwBW1ljclNOa3UqATwuBB0vKwIHP2oKFjwuGR0gahcCPT0NBTUwFBwnagcBNCQdDmMsDRwzIhUSYzBBGjU1EhknMkEBPiUCEzQuCUMpLgJaOjIeADMiDVo-KBZIOS4DSnlwVVtufkEUOj4cC2cmFQMnJAALfDAXHT0xUVx0dElBf2E8ORsYBhMsI1FffBg1OhEGLzoTCCkocy8YGio0QkQPYl4of3UhEiMuHwQ7aQQYIDMJAC40EwUrJgFAKitCRQgYSVwcJBMFa3UqS2kBElJ9AwQaLjdCRXt0LUtoclUxa3VZXBwwHh0vPQgXPTUSByEwCUAqK0JFe3UqS2hyVDE7MwExKSgSBS0iSVxvdCM2KiwDAC4iDAQ6Yl5baHESAyMYAQs-LhIaa3VZXR4kFxRrdVlcbDITGhEkDQMqJg4QIGJeW2kDNAMrKQ0CMykCKCUwBQs5LgIZEXVcX2JiVUJ8cRkaNxgTEjwqSVxvdCMEPigeGjUwAhEvLBgXdDAXWT4rSVxvdVECOiozDTUpExIgM0lcb3QjBSstH0tocQJSfQM8BTcBXjoJGCE_HSYoHxgCA1Y0KCYiHXcvCCJ2BAQ7Mj44FwwLTjwjGQ8qEj5aBiUFCmMRCjx5Fxssb3IGOH4QCDQFCTIuAnQeHCwIP0N5LA0PET0AInYdBDoYfismKXI-JAIVNE4PHxsDCGpVMwcqAVgDFj8RGRMoIBcXMjYNPg88FQkJNn8pGAg1DyI8JChYB2M1VCYtcwUrKjckLg1_LgsYLCM9HyY6GGwUCA83dSI2Lh0LLnsFOB4dNl8ZIwIuPDt2NyACIikdbSstNDwzDiNodVBHAzQKBxQqUDt6dicYDC1UEAJxAQNpcgoeBQIUKQwOMSh6aiUBEz9SABYpGCtqHTYRDBcaJTwpJi0-DQMgDxgFHT9xXywxNgsiIHcPBA4SNgEeESQNPwsTHwNzMwdsCQ0DG3AOLyA_IBk5Mlw6OCILBDh-Dhg9Eh4eIRgGWQM-EFoMESsaKipRLi0iBiEtCiYoFikiCy0CPjksBD8rbgUiDXwhOlwdAwg8BgEIAjN-NRt5KkEHPCtUTigIGgINKjJPBD1UPzMjAjMqdg8ZFiEKMi8OGx4LYlVCfQNJXGw1AhFrdChLaHJVMWt1WVwcNBcYPDMDGT8hBhw6PkIZKmkXG2t1WVwcPRINKytJXG91IUB5fllaY2JVQnwBAwgzJA0WIikFC3cqBgUnMh8UdzcSBDQmBwEtNAweYywDADk9HlolJh4HPzUCWjlqGAEoMgkeO2oDCjgiAw0nIkEdMyJKAzs1Agc_LUoHIT1JXG90IQI6KjMdNTIVFCtiXltpAxUEPWJeW2hxEgMjGAELPi4SGmt1WV0eNRQEa3VZXGwyExoRJA0DKiYOECBiXltpAxUEPWJeW2gB
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779307/krzysztof-mrozek-od-poczatku-play-off-nie-bylismy-traktowani-tak-samo-mecz-w-lub
https://sportowefakty.wp.pl/kibice/31665
https://sportowefakty.wp.pl/kibice/4838
https://sportowefakty.wp.pl/kibice/4838
https://sportowefakty.wp.pl/dyskusje/watek/13611786
https://sportowefakty.wp.pl/kibice/161773
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779374/ok-kolejarz-opole-moze-byc-klubem-partnerskim-padla-juz-oferta-ze-strony-wloknia
https://sportowefakty.wp.pl/inne/776945/banalnie-prosty-quiz-1515-to-obowiazek
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779289/beznadziejne-wyniki-juniorow-stali-w-lesznie-nie-maja-szans
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779409/czwartek-na-wyspach-odrabianie-zaleglosci-ustepujacy-mistrz-konczy-sezon
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779215/mateusz-szczepaniak-zawalilem-ten-mecz-wywiad
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779408/krystian-pieszczek-wroci-do-wybrzeza-gdansk-warto-rozwazyc-ten-pomysl
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779412/elitserien-pogoda-gora-w-eskilstunie-final-przelozony
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/779315/koszmarny-wypadek-i-widmo-amputacji-nogi-45-latek-wrocil-na-tor-i-chce-przebiec-
https://sportowefakty.wp.pl/wiadomosci


Pokaż więcej komentarzy (16)

Toruń, Motoarena Toruń im. Mariana Rosego, Turnieje indywidualne krajowe, Polska, 2. Liga Żużlowa,
Żużel, KSM Krosno, Mariusz Puszakowski

Odpowiedz Zgłoś

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
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