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Start > Żużel > Adam Skórnicki wraca do ścigania. Otrzymał powołanie do reprezentacji Polski!
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Adam Skórnicki wraca do ścigania. Otrzymał
powołanie do reprezentacji Polski!

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.

 Wojciech Ogonowski
10 Maja 2021, 12:20

Materiały prasowe / polskizuzel.pl / Na zdjęciu od lewej: Adam Skórnicki, Stanisław Burza, Marcin Sekula

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.

- 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.

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o
żużlu!

14 min ŻUŻELAdam Skórnicki wraca do ścigania. Otrzymał
powołanie do reprezentacji Polski!

1 h 18 min ŻUŻELŻużel. Hit w pigułce. Kto i kiedy wybierze się na Haiti?
Demony przeszłości atakują w Częstochowie

1 h 21 min ŻUŻELŻużel. Były menedżer Włókniarza mówi o
niebezpiecznej grze z Madsenem. "Gruba przesada.
Tak się nie postępuje"

2 h 35 min ŻUŻELŻużel. Plusy i minusy. Czołg z Gorzowa nie zatrzymuje
się. Włókniarz oddalił się od celu

3 h 31 min ŻUŻELŻużel. Przez kilkadziesiąt minut miał lepszą średnią
od Bartosza Zmarzlika. Wyjątkowy debiut w PGE
Ekstralidze
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Polub Żużel na Facebooku

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 �rmy Nice.

ZOBACZ WIDEO Żużel. Marcin Majewski zdradził, kiedy Tomasz Dryła wróci do komentowania
meczów!

- Od wielu lat powtarzam, że musimy patrzeć na żużel zdecydowanie szerzej. Długi tor jest
bardzo popularny w krajach, w których żużel klasyczny niekoniecznie należy do
najpopularniejszych dyscyplin sportu. Wchodzimy na nowy grunt i wierzę, że razem z kolegami
będziemy mieli okazję przyczynić się do rozwoju nowej odmiany żużla w Polsce - zauważył
Rafał Dobrucki, trener polskiej kadry. Liderem reprezentacji z pewnością będzie Stanisław Burza,
który w ubiegłym roku zaskoczył wszystkich obserwatorów, zajmując trzecie miejsce w rundzie
Grand Prix w Rzeszowie. Dodajmy, że w tym roku w stolicy Podkarpacia znowu odbędzie się
jedna z rund GP.

- Cieszę się, że stopniowo długi tor rozwija się w Polsce. Myślę, że potrzebujemy jeszcze trochę
czasu. Rok temu zaczynałem stawiać pierwsze kroki i udało mi się zająć wysokie miejsce w
turnieju Grand Prix w Rzeszowie. Jak najbardziej pomogę kolegom z reprezentacji, żeby szybko
mogli rozwijać się w tej odmianie speedwaya - mówił na konferencji Stanisław Burza.

- 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.

Z kolei Marcin Sekula podkreślał, że starty na długim torze to spełnienie jego marzeń i zrobi
wszystko, żeby dobrze przygotować się do startów w sezonie 2021. Kluczowe jest zbudowanie
odpowiedniej bazy sprzętowej oraz nauczenie się nowych elementów jazdy takich jak
optymalne wykorzystanie drugiego biegu.

Po podpisaniu umów sponsorskich odbył się pokazowy trening medialny na stadionie
tarnowskiej Unii. Zawodnicy mieli okazję do poćwiczenia na jednym z najdłuższych torów w
Polsce. Reprezentacja ma w planach odbycie kilku takich sesji treningowych na różnych torach
w Europie.

Zobacz także: 

- Stal umacnia się na fotelu lidera. Duży awans Sparty! Tabela i statystyki PGE Ekstraligi 

- Mistrz świata rzucił sport na rzecz Hollywood. Poznał największe gwiazdy kina
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A to ci sensacja, wybiore sie chyba do Roden :)
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To jedna z najpiękniejszych kobiet w
PKO Ekstraklasie. Kto jest takim
szczęśliwcem?
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Żużel. Czy możemy zmienić przepisy
tak, żeby wyprzedzanie stało się
bardziej atrakcyjne?
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