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Materiał pochodzi z:  

W niedzielę na torze żużlowym w Ostrowie Wielkopolskim ponad

dwudziestu pasjonatów różnego typu motocykli trenowało flat track. To

dyscyplina motorowa, która przypomina żużel, ale wykorzystuje się w niej

fabryczne motocykle. Pomysłodawcą treningu była firma Nice i jej manager

Wojciech Jankowski. Gościem specjalnym treningu był Tomasz Kuchar, który

wylądował na murawie stadionu… helikopterem.
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Żużel ma wielką konkurencję. Flat
track stanowi przyszłość?
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Flat track w Ostrowie Wielkopolskim - Informacja prasowa / Przegląd Sportowy

Najpiękniejsze stadiony żużlowe zlokalizowane są w Polsce, ale infrastruktura nie jest wykorzystywana zbyt często, a jej utrzymanie generuje
olbrzymie koszty. - Żużel jest częścią motosportu, ale jest jakby na jego uboczu. Z kolei dla motocyklistów żużel jest czymś dziwnym, dalece
wyspecjalizowanym. Skoro mamy w Polsce najlepsze tory żużlowe na świecie i są one wykorzystywane tylko kilkadziesiąt razy w roku, to może
warto zastanowić się, jak tą infrastrukturę wykorzystać optymalnie i dać do niej dostęp zawodnikom, którzy korzystają z fabrycznych motocykli –
zauważa Wojciech Jankowski z firmy Nice.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak doszło do wypadku w Grudziądzu? Informacje o stanie zdrowia Kościechy

Zmarzlik trenował na obcym torze. Czy złamał regulamin?

Flat track to zupełnie inna dyscyplina sportu motocyklowego niż żużel. W założeniu bardzo podobna do niego, ponieważ zawodnicy ściągają się
po okrągłym bądź owalnym torze, zawsze skręcając w lewo. Zawodnicy zwykle dosiadają motocykli pozbawionych przednich hamulców, mających
na kołach opony typu wet, które nie niszczą nawierzchni. Zasady natomiast są bardzo proste: jazda w poślizgu i utrzymywanie, dzięki niej, jak
największej prędkości. Motocykle wyposażone są w standardowe, fabryczne silniki od największych producentów znanych ze świata motosportu.
W ten sposób sprzęt do uprawiania flat tracka jest zdecydowanie tańszy niż sprzęt żużlowy. Nie wymaga także regularnych serwisów. Serwis silnika
w trakcie sezonu ogranicza się z reguły do wymiany oleju. Rywalizacja odbywa się w różnych klasach sprzętowych.

Pierwszy oficjalny trening odbył się na torze żużlowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześniej w marcu odbyła się nieoficjalna próba na MotoArenie
w Toruniu. Zadziwiającym wydarzeniem treningu było przybycie Tomasza Kuchara, czyli kierowcy rajdowego i rallycrossowego, wielokrotnego
mistrza Polski w klasie Supercars. Startował w mistrzostwach świata WRC, wygrywał wiele rajdów. Ten jeden z najbardziej utytułowanych
kierowców rajdowych postanowił pojawić się na treningu w bardzo niecodzienny sposób. - Do Ostrowa przyleciał prywatnym helikopterem. Z
Wrocławia zajęło mu to 20 minut – mówi Wojciech Jankowski.

Trening odbył się za aprobatą Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Jej przewodniczący, Piotr Szymański jest gorącym orędownikiem rozwoju tej
dyscypliny w Polsce, która jest zdecydowanie łatwiej dostępna dla zawodników niż żużel. Projekt jest także w pełni wspierany przez trenera
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żużlowej reprezentacji Polski, Rafała Dobruckiego. Niedzielny trening odbywał się pod okiem największego specjalisty od flat tracka w Polsce,
Łukasza Bujniewicza.

Jeśli zrealizowane zostaną wszystkie plany organizatorów z firmy Nice, w tym roku powinny odbyć się jeszcze kolejne sesje treningowe flat tracka
na torach żużlowych. Rozważana jest również organizacja zawodów na koniec sezonu.

Źródło: Przegląd Sportowy
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Kolejna ofiara niebezpiecznej
nawierzchni w Lublinie. Co tam się dzieje!

Byli blisko, zabrakło być może jednej
piłki… Łukasz Kubot zakończył
Wimbledon, ale dostał sygnał co...

Sparta bliżej złota. Kolejny cudowny
występ Janowskiego [relacja]

Hurkacz może być jak Radwańska. Gdyby
się udało – prognoza. Gdzie i o której
Hubi skończy mecz z...

Nie żyje Józef Gałeczka. Jego gole
zachwycały Gierka i Kiepurę

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na
ich podstawie powstały liczne teksty. Wiele listów publikujemy w całości. Wszystkie znajdziecie tutaj.

Napisz list:

List do redakcji
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Po dziewiąte zwycięstwo z rywalem z Top
10! Kogo na swej liście trofeów ma już
Hurkacz?

2021-07-10

onet.pl

Strona: 4

https://www.onet.pl/sport/przeglad-sportowy/zmarl-jozef-galeczka-legenda-zaglebia-sosnowiec/42z9z32,5e4c2379
https://www.onet.pl/sport/przeglad-sportowy/wimbledon-ktorych-rywali-z-top-10-pokonal-juz-hubert-hurkacz/ehdlq8x,5e4c2379
https://www.plista.com/pl


Kliknij by zamknąć i wrócić do strony głównej

"Jeden z b. tłumaczy czekał na wizę do Francji, wkrótce miał wyjeżdżać. Został zamordowany w połowie czerwca"

Policja szuka 52-latka. Miał zastrzelić rodzinę na Śląsku. "Niebezpieczny"

Co robić, gdy zgubimy lub znajdziemy tablicę rejestracyjną

Ostra opinia o zakazie handlu. "Nie osiągnął żadnego celu"
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Paryski Tydzień Mody. Męski look i romantyzm. Zachwyciła też Polka

Głupiec, który dorównał Aleksandrowi Wielkiemu: Oda Nobunaga

Orlen inwestuje w małe reaktory atomowe. Co o nich wiemy?

Pomniki smoleński i Lecha Kaczyńskiego pod szczególną ochroną

+2

Przepychanka pod pomnikiem smoleńskim. Policja odebrała wieniec

Tragedia w Turcji. Nie żyje dwójka turystów z Polski

Szpilka: mam w głowie duży znak zapytania po rozmowie z neurologiem

Autem elektrycznym nad morze. Jak to wygląda w praktyce?
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