
Patryk Rolnicki w 41 sekund rozwiązał zadanie
Nice. Drugie miejsce zajął Karol Baran, a
trzecie Dawid Lampart
BELL, INF. PRAS. • 14 grudnia

W środę w nowym sklepie Leroy Merlin w Rzeszowie żużlowcy wzięli udział w wyzwaniu przygotowanym

przez sponsora tytularnego pierwszej ligi żużlowej, firmę Nice. W programowaniu centrali sterującej najlepszy

okazał się Patryk Rolnicki, który w najbliższym sezonie będzie reprezentował barwy Rzeszowskiego

towarzystwa Żużlowego.

Od marca tego roku na półkach w sklepach Leroy Merlin znajdują się produkty z rodziny Nice Home

przeznaczone do samodzielnego montażu. Siedmiu zawodników stanęło przed zadaniem wczytania pilota

do centrali. Zadaniem mieli wykonać poprawnie w jak najkrótszym czasie. W zmaganiach najlepszy

okazał się Patryk Rolnicki, który potrzebował 41 sekund na realizację zadania. Drugie miejsce zajął Karol

Baran, a trzecie Dawid Lampart. Udział w zmaganiach wzięli także Wiktor Lampart, Edward Mazur oraz

bracia Michał i Bartosz Curzytkowie.

Nowiny
› Sport

Edward Mazur i Patryk Rolnicki wystąpili w koszulkach Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego Mariusz Sądy
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- W tym roku staraliśmy się we współpracy z Leroy Merlin promować sport żużlowy w wybranych

ośrodkach. Łącznie na naszej road mapie znalazło się ponad 15 miast w całej Polsce. W Rzeszowie do

udziału w konkursie zaprosiliśmy aż 7 zawodników. Każdy z nich otrzymał instrukcję oraz mógł korzystać

z wszystkich dostępnych materiałów pomocowych. Część zawodników próbowała wczytać pilota metodą

prób i błędów – mówi Wojciech Jankowski, Business Development Manager w Nice Polska. – Niektórzy

zawodnicy skorzystali z materiałów video, ale najszybciej zadanie zrealizowali ci, którzy tradycyjnie

zajrzeli do instrukcji.

Dla zgromadzonych kibiców przygotowano także konkurs wiedzowy z nagrodami na temat Nice 1. Ligi

Żużlowej. Każdy zawodnik opowiedział krótko o swoich przygotowaniach do sezonu, a bracia

Lampartowie zaprezentowali motocykle typu pit-bike (małe motocykle do jazd treningowych, podobne

do motocrossu).

CZYTAJ TAKŻE

Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe i Wilki Krosno z licencjami!

Karnety na mecze Wilków już w Internecie, od środy w klubie

Curzytkowie trafią do Betardu Wrocław!

S. Burza: Miałem propozycję objęcia drużyny z Rzeszowa

Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe ma już kadrę na sezon 2020 -...
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Zobacz też: Józef Lis prezes sekcji żużlowej Stali Rzeszów gościem Stadionu

rzeszowskie towarzys... patryk Rolnicki edward mazur nice polska liga żuż... wiktor lampart

Dodaj komentarz

Żużel, 2 liga. Przedstawiamy skład Wilków Krosno na sezon 20...
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Napisz swój komentarz...
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OPUBLIKUJ

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Najnowsze

Puchar Świata w skokach. Terminarz na cały sezon

Developres Rzeszów - Radomka Radom [RELACJA NA ŻYWO]

Puchar Świata w skokach. Terminarz na cały sezon
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OGŁOSZENIA

Lokalne oferty

Dobry mecz i dwie asysty Grosickiego uratowały Hull City

Wyróżnienie dla dwóch piłkarzy Apklan Resovii

SPR Stal przed ostatnim meczem w tym roku

Siatkarki Developresu grają dziś z Radomką. O 3 punkty!

PŚ Klingenthal. Dziś konkurs drużynowy

 Co wiesz o skokach narciarskich?  SPRAWDŹ SIĘ!QUIZ
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Zobacz ofertę

KONIEC BLOKU OGŁOSZEŃ

Wybrane dla Ciebie
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Śmiertelny wypadek na A4
[ZDJĘCIA INTERNAUTY]

Jechał pod prąd na autostradzie
A4. Zatrzymali go celnicy

Wiemy, jak ma wyglądać tunel
pod rondem Pobitno! [WIDEO]

Koniec programów typu 500
plus? Od 2020 roku zmiany

Wyróżnieni za ratowanie
zdrowia i życia obywateli
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Dramat na krajowej "9".
Potrącona piesza nie żyje

Powiązane

Więcej na temat:

Customowy Yamaha Niken z
GOC z Rzeszowa [ZDJĘCIA]
Pierwszy na świecie w pełni customowy model
Niken powstał w Game Over Cycles w Rzeszowie.
To pierwszy na świecie w pełni customowy model
Niken, który jest rewolucyjnym, wielokołowym
motocyklem japońskiej marki Yamaha. Już otrzymał
pierwszą nagrodę "Craziest Bike" w konkursie
kons...

rzeszów Game Over Cycles custom

motocykl

Więcej na temat:

OKI C844 – nowy wymiar druku
Jedyne czego nie potrafi, to wydrukowanie takiego
banera, który w efekcie przesunięcia po nim palcem
zmieni się na inny. Choć lista możliwości C844 jest
tak długa i zaskakująco różnorodna, że i taka
funkcja nikogo by już chyba nie zdziwiła.

OKI C844 drukarka OKI C844dnW

Nowoczesna firma

Więcej na temat:

Praca w domu. Kto ma szanse
na dodatkowe zatrudnienie?
Różnorodność ofert pracy w domu jest tak duża, że
szansę na znalezienie dodatkowego zatrudnienia
mają osoby o różnym wykształceniu i wykonujące
różne zawody. Przed jej podjęciem koniecznie
sprawdźmy potencjalnego pracodawcę, a potem
podpiszmy umowę.praca w domu praca bez wychodzeni...

praca z domu praca przez internet
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Powrót do góry

Więcej na temat:

Żużlowcy z Rzeszowa spotkają
się z kibicami
Dziś w nowym sklepie Leroy Merlin w Rzeszowie
(al. Witosa 19), wychowankowie rzeszowskich
klubów żużlowych spotkają się z kibicami,
opowiedzą o swoich pasjach. Początek spotkania z
kibicami o godzinie 18:00.

żużel rzeszów wiktor lampart

karol baran michał curzytek dawid lampart speedway żużel

Więcej na temat:

Tomasz Sekielski Dziennikarzem
Roku 2019 magazynu "Press"
Tomasz Sekielski został Dziennikarzem Roku 2019
magazynu "Press". Wyniki głosowania ogłoszono
we wtorek 10.12.2019 podczas uroczystej gali w
Warszawie. To jedyna taka taka w polskich
mediach, a przyznają ją sami dziennikarze, kolegia
redakcyjne: prasowe, radiowe, telewizyjne i in...Tomasz Sekielski dziennikarz roku

press sekielski dziennikar... grand press 2019

Więcej na temat:

Jakie zapisy muszą się znaleźć
w regulaminie pracy?
Firma zatrudniające pracowników na etatach musi
działać w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Zakład
pracy posiada ponadto również swoje, wewnętrzne
ustalenia. To właśnie regulamin pracy. Wyjaśniamy,
co taki regulamin pracy musi zawierać.

regulamin pracy regulamin zakładu pr...

regulamin pracownicz...

Tematy na czasie

# Wybory Parlamentarne 2019

# Imiona do bierzmowania

# Jak zrobić płyn do baniek

# Tajemnice różańca

Aktualności

Wiadomości

Wypadki drogowe

Sport Rzeszów

Strefa Biznesu Rzeszów

Strefa Agro Rzeszów

Gazeta Codzienna Nowiny Plus
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