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Speedway w nowej odsłonie. W Tarnowie zaprezentowano żużlowców
i sponsorów zawodów na długim torze
� Dzisiaj, 15:54  � Wioletta Zarębska

Po raz pierwszy w historii Polski powołano do życia kadrę w żużlu na długim torze. Prezentacja zawodników
odbyła się w poniedziałek w Tarnowie w siedzibie firmy MEGAel, która - obok Nice – została sponsorem
reprezentacji. Zdaniem przewodniczącego Głównej Komisji Żużlowej w Polsce są możliwości do organizowania
tego typu rozgrywek na niektórych torach.

- Mamy parę torów w Polsce, na których mogą zawodnicy jeździć, na których takie zawody mogą być organizowane. W
tym roku wspólnie z firmą KF Sport będziemy organizować jedną z rund Mistrzostw Świata. W Rzeszowie było również
myślenie o drugiej rundzie, ale na chwilę obecną w związku z pandemią ta druga runda w Polsce się nie odbędzie. Być
może w przyszłym roku będą dwie rundy. Tych rund jest w tym roku pięć, choć to wszystko może się zmienić – mówił
Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Żużlowej.
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Na chwilę obecną do reprezentacji powołano trzech zawodników: Stanisława Burzę, Adama Skórnickiego i Marcina
Sekulę, którzy w trakcie konferencji prasowej zdradzali tajniki long tracku.

- Ten motocykl jest na long track, czyli na długie tory, dlatego w tym motocyklu jest zainstalowana skrzynia biegów, żeby
ten motocykl mógł rozwijać większe prędkości. Może tego nie odczujemy na klasycznym torze do żużla takim jak mamy
w Tarnowie czy Rzeszowie, ale kiedy jedziemy na torze o długości 600-1000 metrów te prędkości są dużo większe,
rzędu 180-190 km/h, dlatego jest ten motocykl inaczej zbudowany – wyjaśniał Stanisław Burza.

- Long track jest to bardzo popularny sport czy to w Niemczech, Francji, Holandii. Tam te tory mają od 800 do 1800
metrów, czyli prędkości są dużo, dużo większe – mówił Marcin Sekula.

- Zawsze szukałem czegoś innego w żużlu, pomimo że tę klasyczną odmianę najbardziej kocham to zawsze
próbowałem mini torów, jazdy po asfalcie na motocyklu żużlowym. Korzystanie z tych mniejszych torów nie tak szybko
człowieka rozwija. Myślę, że najwięcej rozwija ta prędkość i ta adrenalina, którą niesie za sobą prędkość i długie tory –
dodawał Adam Skórnicki.

Jazdy na jednym z najdłuższych torów w naszym kraju żużlowcy mogli spróbować już dziś. Tuż po konferencji prasowej
udali się na Stadion Miejski przy ul. Zbylitowskiej w Tarnowie. Zawodnicy kadry żużlowej mieli do dyspozycji tor, który
mierzy 392 metry długości.

- Będziemy starać się na tyle przygotować do tych zawodów, zebrać sporo informacji, bo nie ma co ukrywać, że long
track nie jest wiodącą dyscypliną żużlową w Polsce, więc doświadczenia nie mamy ogromnego. Za to mamy dużo
kontaktów, chłopaki już gdzieś tam polizali kilka tematów, jeśli chodzi o long track i ta wiedza cały czas jest nabywana –
dodawał Rafał Dobrucki, trener żużlowej reprezentacji Polski.

Nowo powstającą formację wesprzeć zdecydowała się firma Nice – dotychczas kojarzona z 1. Ligą Żużlową - oraz
tarnowska hurtownia elektryczna MEGAel.

- Załogę mamy stosunkowo młodą w naszej firmie, więc oni oczywiście tym żużlem żyją najbardziej, ale również klienci
prowadzący swoje własne firmy. Swego czasu mieliśmy grupę 50-osobową, którzy przez trzy-cztery sezony regularnie
mieli wykupione karnety u nas na żużel – mówił Janusz Cetnar, prezes zarządu firmy MEGAel.

- Bardzo cieszę się, że się dzisiaj tutaj spotykamy trochę poszerzając te horyzonty w kierunku nowego sportu, który na
dzień dzisiejszy jest troszkę mniej znany na polskim rynku żużlowym. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu
Januszowi Cetnarowi, gospodarzowi dzisiejszego spotkania za kilkanaście lat wspaniałej współpracy, za projekty, które
razem realizowaliśmy. Ten będzie kolejnym, który jestem przekonany – przyniesie sukces zarówno nam jako marce Nice
jak i firmie MEGAel z Tarnowa – dodawał Piotr Szott, Sales Area Manager Nice.

Dodajmy, że Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata na Długim Torze odbędzie się 28 sierpnia w tym roku na stadionie
żużlowym w Rzeszowie.

— Wioletta Zarębska
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Rodzinę motocyklisty lub kogoś kto zna
rodzinę i może pomóc w kontakcie proszę
o kontakt : julia_sporysz@onet.eu  
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Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Tarnowska.tv prowadzonego przez Tarnowskie Media sp. z o.o. z siedzibą w

Tarnowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4

ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich

danych i ich poprawiania.

� Tarnowskie placówki muzealne myślą nie tylko o
przetrwaniu trudnego czasu
� 08.05.2021 09:25

Podczas wizyty w Tarnowie Iwona Gibas członek zarządu województwa
małopolskiego sprawdziła, jak po przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa funkcjonują placówki muzealne, które…

� Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w
Tarnowie
� 07.05.2021 18:45   �
1

Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Mężczyźni,
którzy myślą o kapłaństwie muszą przejść kilkuetapową rekrutację. Na
początek Seminarium zaprasza na wstępną rozmowę…

Przy ul. Chemicznej znaleziono ciało 82-letniego mężczyzny
z Tarnowa
� 07.05.2021 16:58   � 1

W godzinach popołudniowych (7 maja w piątek) tarnowska policja otrzymała
zgłoszenie o znalezieniu ciała starszego mężczyzny. Znajdowało się ono przy
ul. Chemicznej, w pobliżu wału…

� Juniorzy z Motoru Lublin najlepsi w Tarnowie
� 07.05.2021 16:31   � 1

Za nami druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu.
Zawody zostały rozegrane na tarnowskim torze. W parku maszyn
zameldowali się młodzieżowcy z Unii Tarnów, Motoru…

� Nietypowe zatrzymanie w Tarnowie. 55-latek bez
obywatelstwa był w wykazie osób niepożądanych w Polsce
� 07.05.2021 16:07   � 1

We wtorek na terenie Tarnowa strażnicy graniczni zatrzymali 55-letniego
cudzoziemca. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu
potwierdzającego obywatelstwo i dane osobowe.…
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więzienia????? A tu obronie za gwałt...  

Emil

Na układy nie ma rady, ktoś kto patrzy
tylko aby garnąć pod siebie to jak tam dla
niego różnica czy...  

Krzak

Jeździć to trzeba umieć a nie przyjedzie
jeden z drugim do miasta i efekt jest jaki
jest ... wybudujcie im...  

X

Jeden już budował min lodowiska, farmy
fotowoltaiczne a ten place które pierwsza
woda zabierze. Brawo. A gdzie
obwodnica, boiska przy...  

Mieszkanka

Gościu zabezpiecz jakas płachta ,nie
musisz czekać aż komuś cegła zleci na
łeb i się będziesz tłumaczył,że odgrodziles
teren taśma...  
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WYŚLIJ

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
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