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Trener Orła Łódź Adam Skórnicki wraca do ścigania na żużlu
Dariusz Kuczmera 10 maja 2021, 14:01

Tym razem nie w klasycznej odmianie speedwaya, a w zawodach na długim torze rywalizować będzie Adam Skórnicki. Trener Orła
Łódź wraca do ścigania po kilkuletniej przerwie i od razu otrzymał powołanie do reprezentacji Polski - informuje portal
sportowefakty.pl

W poniedziałek w Tarnowie zaprezentowano pierwszy raz w historii polską kadrę w żużlu na długim torze. Biało-
Czerwoni wezmą udział w Drużynowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w tym roku na torze w holenderskim
Roden pod koniec września. Sponsorami reprezentacji zostały MEGAel oraz Nice - czytamy na sportowefakty.pl 
 
- Jesteśmy świadkami historycznej chwili. Mamy przyjemność zaprezentować państwu pierwszą w historii
reprezentację Polski w żużlu na długim torze. Trzech zawodników otrzyma powołania do reprezentacji, która stanie do
walki o medale w ramach Long Track of Nations na torze w holenderskim Roden - powiedział Piotr Szymański,
przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, cytowany przez polskizuzel.pl.

W skład reprezentacji wejdą Stanisław Burza, Marcin Sekula oraz Adam Skórnicki. Funkcję trenera reprezentacji
będzie pełnił Rafał Dobrucki, a jego asystentem został Wojciech Jankowski z firmy Nice.

- To dla mnie kolejna przygoda w życiu z motocyklami, dlatego czuję pewnego rodzaju podekscytowanie. Lubię jeździć
na różnego rodzaju motocyklach i mam nadzieję, że w nowej żużlowej odmianie także odnajdę radość ze ściągania -
mówił Adam Skórnicki, cytowany przez sportowefakty.pl.

Można powiedzieć, że kadra jest w dwóch trzecich z Orła Łódź, bo przecież Stanisław Burza też jeździł w Orle, jeszcze
na starym torze.

Adam Skórnicki 9 sierpnia 2008 wygrał finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na Żużlu w Lesznie. Został mistrzem
Polski. Drugi był wtedy Jarosław Hampel, trzeci Grzegorz Walasek, a dopiero czwarty Tomasz Gollob.
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Uczestnicy Wings for Life World
Run 2021 biegali w Parku na
Zdrowiu [ZDJĘCIA]

Luksusowe mieszkanie
Zbigniewa Bońka we
Włoszech. Tak żyje
prezes PZPN [zdjęcia]

Ujawnić zarobki
piłkarzy, trenerów i
działaczy ŁKS i
Widzewa. Ostry głos z
Gorzowa

Najpiękniejsze żużlowe
podprowadzające [dużo
zdjęć]

Tak w Chicago mieszka
Andrzej Gołota. Cudny
amerykański dom
legendy boksu [zdjęcia]
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