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Puchar Nice 1LŻ z dwójką zawodników
gospodarzy!
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  Skomentuj jako pierwszy!

Mimo, że sezon w Nice 1. LŻ obecnie trwa już tylko dla dwóch drużyn, które uzyskały awans doMimo, że sezon w Nice 1. LŻ obecnie trwa już tylko dla dwóch drużyn, które uzyskały awans do
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powalczą o miano najlepszego w lidze. Do czołowej “piętnastki”, wyłonionej na podstawie średniejpowalczą o miano najlepszego w lidze. Do czołowej “piętnastki”, wyłonionej na podstawie średniej

biegopunktowej, dołączy żużlowiec gospodarzy Oliver Berntzon, któremu została przyznana dzika karta. biegopunktowej, dołączy żużlowiec gospodarzy Oliver Berntzon, któremu została przyznana dzika karta. 
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Już niebawem rusza Akademia Piłki
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– Złożyliśmy organizatorom propozycję, aby tą dziką kartę otrzymał Oliver Berntzon. Po spotkaniach
pół�nałowych z Ostrowem Szwed to nasz najskuteczniejszy zawodnik pod względem średniej biegopunktowej,
która wynosi 1,980 – zaznacza Radosław Majewski, rzecznik prasowy Car Gwarant Startu, dodając –
obecność dwójki zawodników Car Gwarant Startu w stawce z pewnością zdecydowanie zwiększy
zainteresowanie tym ciekawym turniejem, który odbędzie się w Gnieźnie.  

Pierwszy w historii o�cjalny turniej o Puchar Nice Polskiej Ligi Żużlowej czyli Indywidualne Mistrzostwa

Nice PLŻ został rozegrany przed trzema laty w Lublinie, na stadionie przy Al. Zygmuntowskich, z inicjatywy

sponsora tytularnego rozgrywek – �rmy Nice. Przypomnijmy, że zwyciężył wówczas Robert Miśkowiak,

który reprezentował klub Orzeł Łódź. Podczas kolejnego rozegranego �nału w roku 2017 w Pile wygrał

Norbert Kościuch, jeżdżący wówczas w barwach gospodarzy. W roku 2018 w Gdańsk najlepszy okazał się

Mikkel Michelsen z Wybrzeża. Teraz pora na kolejną, czwartą już odsłonę Pucharu Nice 1. LŻ, tym razem w

Gnieźnie. Kto okaże się jego zwycięzcą? 

Lista zawodników uprawnionych do startu (wkrótce zostaną przydzielone numery startowe):  

Troy BATCHELOR (PGG ROW Rybnik) – 2.317  

Oliver BERNTZON (Car Gwarant Start Gniezno) – 1.923  

Adrian GAŁA (Car Gwarant Start Gniezno) – 2.000  

Tomasz GAPIŃSKI (Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.) – 2.157  

Daniel JELENIEWSKI (Orzeł Łódź) – 2.000  

Wiktor KUŁAKOW (Unia Tarnów) – 2.492  

Timo LAHTI (Lokomotiv Daugavpils) – 2.093  

Andrej LEBEDEVS (Lokomotiv Daugavpils) – 2.306  

Peter LJUNG (Unia Tarnów) – 2.480  

Siergiej ŁOGACZOW (PGG ROW Rybnik) – 2.077  

Tobiasz MUSIELAK (Orzeł Łódź) – 2.104  

Krystian PIESZCZEK (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) – 2.031  

Mateusz SZCZEPANIAK (PGG ROW Rybnik) – 2.136  

Jacob THORSELL (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) – 2.054  

Grzegorz WALASEK (Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.) – 2.066  

Kacper WORYNA (PGG ROW Rybnik) – 2.310  

Rezerwowi:  

Rafał OKONIEWSKI (Orzeł Łódź) – 1.940  

Mikkel BECH JENSEN (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) – 1.932  

Cennik biletów:  

Trybuna – 30 zł  

Normalny – 20 zł  

Ulgowy – 15 zł (kobiety, uczniowie i studenci do 26 roku wraz z dokumentem oraz seniorzy po 65 roku

życia)  

Dziecięcy – 1 zł (dzieci do 7 roku życia – wstęp również na trybunę)  

VIP – 200 zł  

Sprzedaż będzie odbywała się za pośrednictwem klubu GTM Start Gniezno.  O jej rozpoczęciu

poinformujemy wkrótce. 

Dział:  Żużel

Tematy:  gtm start

POLECAMY

Nowa szkoła w
Zdziechowie
otwarta

„Piątka
Ostrowskiego”

Kolejka rusza w
trasę

Gniezno 80 lat po
wojnie -
fotogaleria

http://www.gniezno24.com/sport/itemlist?format=feed&moduleID=301
http://www.gniezno24.com/sport/itemlist/category/15-zuzel
http://www.gniezno24.com/sport/itemlist/tag/gtm%20start
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/653
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/659
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/387
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/499
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/551
http://www.gniezno24.com/component/banners/click/658
http://www.gniezno24.com/nekrologi
http://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/18393-nowa-szkola-w-zdziechowie-otwarta
http://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/18393-nowa-szkola-w-zdziechowie-otwarta
http://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/18391-piatka-ostrowskiego
http://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/18391-piatka-ostrowskiego
http://www.gniezno24.com/gospodarka/item/18388-kolejka-rusza-w-trase
http://www.gniezno24.com/gospodarka/item/18388-kolejka-rusza-w-trase
http://www.gniezno24.com/reportaze/item/18361-gniezno-80-lat-po-wojnie-fotogaleria
http://www.gniezno24.com/reportaze/item/18361-gniezno-80-lat-po-wojnie-fotogaleria
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy
http://twitter.com/intent/tweet?text=Puchar%20Nice%201L%C5%BB%20z%20dw%C3%B3jk%C4%85%20zawodnik%C3%B3w%20gospodarzy!&url=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy&via=gniezno24.com
http://plus.google.com/share?url=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy&title=Puchar%20Nice%201L%C5%BB%20z%20dw%C3%B3jk%C4%85%20zawodnik%C3%B3w%20gospodarzy!
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy&media=http://www.gniezno24.com/media/k2/items/cache/827b642fefcc4a62901f20d6c607647c_XL.jpg&description=Puchar%20Nice%201L%C5%BB%20z%20dw%C3%B3jk%C4%85%20zawodnik%C3%B3w%20gospodarzy!
http://nk.pl/sledzik?shout=%EF%BF%BDhttp://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy%EF%BF%BD
http://www.wykop.pl/dodaj/link/?url=http://www.gniezno24.com/sport/item/18394-puchar-nice-1l%C5%BC-z-dw%C3%B3jk%C4%85-zawodnik%C3%B3w-gospodarzy&title=http://www.gniezno24.com/media/k2/items/cache/827b642fefcc4a62901f20d6c607647c_XL.jpg&desc=Puchar%20Nice%201L%C5%BB%20z%20dw%C3%B3jk%C4%85%20zawodnik%C3%B3w%20gospodarzy!


Skomentuj
W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne,

obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np.

pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy

nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści

komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki

do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.
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