
Żużlowiec Orła Łódź Hans Andersen wygrał plebiscyt 6-lecia
�rmy Nice [ZOBACZ TEN BIEG]

DARIUSZ KUCZMERA • 24 lipca

Żużel. Za najlepszy, najbardziej emocjonujący i najbardziej efektowny w sześcioletniej historii pierwszej
ligi żużlowej, sponsorowanej przez �rmę Nice, został wybrany wyścig, którego bohaterem był łódzki
zawodnik Orła Duńczyk Hans Andersen.

Wyścig Hansa Andersena z 2017 roku otrzymał najwięcej głosów kibiców w plebiscycie na
Najlepszy Bieg w historii Nice 1 Ligi Żużlowej. W klasyfikacji końcowej Duńczyk zebrał aż 63
proc. głosów. Drugie miejsce w głosowaniu kibiców zdobył Mikkel Michelsen (30 proc. głosów).
Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Daniel Bewley (7 proc.). 

- Cieszymy się, że w Nice 1. Lidze Żużlowej można było oglądać wiele tak interesujących
wyścigów. Konkurs stanowił podsumowanie naszego sponsoringu tytularnego rozgrywek pierwszej
ligi żużlowej. Dla firmy Nice było to niezwykle interesujące 6 lat i myślę, że mamy spory wkład w
rozwój tej klasy rozgrywkowej, a także wzrost wartości praw telewizyjnych - mówił w Łodzi na
torze przy ul. 6 Sierpnia Wojciech Jankowski z firmy Nice. 

- Pamiętam doskonale ten bieg. Bardzo lubię adrenalinę, która towarzyszy ostatnim wyścigom. Źle
wystartowałem, ale ostatecznie udało się wyprzedzić na dystansie Troya Batchelora i zremisować
cały mecz. A było blisko, żeby Rohan Tungate także wyprzedził Troya, a wtedy odnieślibyśmy
nawet wyjazdowe zwycięstwo - powiedział Hans. W nagrodę Hans Andersen otrzymał napęd do
bramy garażowej NiceHome Avio. 

Hans Andersen ledwo, ledwo doniósł swoją nagrodę dookoła stadionu. Miał spory kawałek do
swojego auta, a napęd ważył sporo. 

Trener Adam Skórnicki żartował, że Hans Andersen otrzymał od firmy Nice napęd do bramy
otwierającej drogę do ekstraligi. 

Wręczenie nagrody Duńczykowi zbiegło się wczoraj z ogłoszeniem jego nazwiska w składzie na
mecz Apator – Orzeł. Cieszy, że choć na karku już 40 lat, Hans Andersen nadal zachwyca formą i
jest silnym punktem drużyny. Hans jest ulubieńcem właściciela Orła Witolda Skrzydlewskiego.
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Zobacz ten niesamowity wyścig:

Żużel Nice 1 Liga żużlowa Orzeł Łódź Hans Andersen UMŁ

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych
Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale
serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i
reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę
zgłaszać do moderacji.

Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem
komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis -
kliknij „zgłoś nadużycie”.

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki

1 Legia Warszawa 37 69 70-35

2 Lech Poznań 37 66 70-35

3 Piast Gliwice 37 61 41-32

4 Lechia Gdańsk 37 56 48-50

5 Śląsk Wrocław 37 54 51-46

6 Pogoń Szczecin 37 54 37-39

7 Cracovia 37 53 49-40

8 Jagiellonia Białystok 37 52 48-51
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Żużlowiec Orła Łódź Hans Andersen wygrał plebiscyt 6-lecia �rmy Nice [ZOBACZ TEN BIEG]

Wojciech Jankowski z �rmy Nice i Hans Andersen z Orła Wróć do artykułu »
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ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kto uzyska bezpośredni awans do 1 ligi?
[SCENARIUSZE]

Jak dostać 37 tys. zł dotacji a 106 tys. zł
odliczyć w PIT

Jak zorganizować tanio i bezpiecznie urlop
2020

Urlop samochodem za granicą: co z OC
kierowcy?

Koronawirus w Wieluniu. Starostwo
zamknięte

Niektóre zamknięte fundusze inwestują ze
stratami nabywców

W urlop znów bezpieczniej czujemy się w
pociągach i hotelach

Horoskop dzienny na sobotę. Sprawdź! PZPN zapłaci Widzewowi 238 tys. zł
więcej, jeśli łodzianie awansują do I ligi
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