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Runda Nice Cup na zakończenie sezonu żużlowego 2020 w
Krośnie. Wygrana pary juniorów Stali Gorzów i Kacpra
Przybylskiego
bell • 23.10.2020

W czwartek na torze w Krośnie rozegrana została zaległa 6. runda Nice Cup. Zawody były jednocześnie Memoriałem Władysława
Pietrzaka. W rywalizacji w klasie 250 cc zwyciężyła para Stali Gorzów: Oskar Paluch - Oliwier Ralcewicz. Kacper Przybylski,
junior Wilków Krosno, wygrał mini turniej w klasie 500 cc.

Duet Stali Gorzów miał w swoim składzie Oskara Palucha, na którego nie było mocnych w czwartkowe popołudnie na równym i
twardym torze przy ulicy Legionów.

Czytaj także

Wilki Krosno zamknęły sezon 2020 na zero

Krośnianin Kacper Przybylski też miał powody do satysfakcji. W tym roku sobie wiele nie pojeździł, ale na zakończenie sezonu
wygrał mini turniej Nice Cup z udziałem pięciu zawodników. Junior Wilków wygrał trzy wyścigi, a w czwartym miał upadek. 
 
Kacper otrzymał w nagrodę od Wojciecha Jankowskiego z firmy Nice, organizatora cyklu, siłownik do bramy garażowej.

Turniej par w klasie 250 cc:

Stal Gorzów – 15 
 
1. Oskar Paluch – 12 + 3 (3,3,3,3) 
 
2. Oliwier Ralcewicz – 3 (1,2,d,0)

Unia Leszno II – 14 
 
7. Hubert Jabłonski – 11 + 1 (3,3,3,2) 
 
8. Kacper Teska – 3 (0,2,0,1)

KS Toruń – 13 
 
5. Mateusz Affelt – 9 + 2 (2,2,2,3) 
 
6. Franciszek Majewski – 4 (1,w,1,2)

Unia Leszno I – 13 
 
3. Maksym Borowiak – 3 (0,1,1,1) 
 
4. Antoni Mencel – 10 + 0 (2,3,2,3)

Włókniarz Częstochowa – 5 
 
9. Kajetan Kupiec – 5 (1,1,1,2)

Turniej indywidualny w klasie 500 cc:

Kacper Przybylski zwycięstwem na krośnieńskim torze zakończył tegoroczny sezon Wilki Krosno

NAJNOWSZE

Duet juniorów Stali Gorzów i
Kacper Przybylski najlepsi w
Krośnie
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1. Kacper Przybylski (Wilki Krosno) 9 (3,3,3,w) 
 
2. Łukasz Szczęsny (Kolejarz Opole) 7 (w,2,2,3) 
 
3. Wiktor Firmuga (Motor Lublin) 6 (2,3,1,w) 
 
4. Dawid Kołodziej (Śląsk Świętochłowice) 1 (1,w,w,u) 
 
5. Jakub Sroka (RzTŻ Rzeszów) 0 (w,-,-,-)

Kościoły zdrowego ciała, siłownie obeszły przepisy

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania
z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

 Dodaj komentarz

 Udostępnij

 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”.
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Zgłoś do moderacji

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
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wilki krosno nice cup

Golfistka Paige Spiranac
trenuje oryginalne
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Czujemy się dobrze.
Dziękujemy za wsparcie

LOKALNE OFERTY

WYBRANE DLA CIEBIE

https://nowiny24.pl/regulamin-artykuly
https://nowiny24.pl/licencja-na-artykuly
https://nowiny24.pl/logowanie
https://nowiny24.pl/quiz/5650,sprawdz_co_wiesz_o_zasadach_pilki_noznej_quiz_dla_wiecznie_poczatkujacych,q,t.html
https://nowiny24.pl/quiz/5650,sprawdz_co_wiesz_o_zasadach_pilki_noznej_quiz_dla_wiecznie_poczatkujacych,q,t.html
https://nowiny24.pl/quiz/5650,sprawdz_co_wiesz_o_zasadach_pilki_noznej_quiz_dla_wiecznie_poczatkujacych,q,t.html
https://nowiny24.pl/tag/wilki-krosno
https://nowiny24.pl/tag/nice-cup
https://nowiny24.pl/seksowna-paige-spiranac-trenuje-w-oryginalny-sposob-zobacz-piekna-golfistke-zdjecia/ar/c2-14926148
https://nowiny24.pl/paulina-peret-z-ks-developres-rzeszow-czujemy-sie-dobrze-dziekujemy-za-wsparcie/ar/c2-15250622
https://nowiny24.pl/seksowna-paige-spiranac-trenuje-w-oryginalny-sposob-zobacz-piekna-golfistke-zdjecia/ar/c2-14926148
https://nowiny24.pl/paulina-peret-z-ks-developres-rzeszow-czujemy-sie-dobrze-dziekujemy-za-wsparcie/ar/c2-15250622
https://nowiny24.pl/nowy-rekord-zakazen-koronawirusem-13632-przypadki-w-polsce-852-na-podkarpaciu-nie-zyja-153-osoby-raport-2310/ar/c1-15251148

