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W sezonie 2021 będziemy świadkami ósmej edycji Nice Cup. To jedyny taki
turniej na świecie przeznaczony tylko i wyłącznie dla juniorów, którzy startują
tam na komponentach przekazanych przez organizatorów. Kiedyś były to
silniki, a teraz opony.

 
 

Szybka kontra: Prezesi oglądają nas z wypiekami na twarzy. Wideo INTERIA.TV

Cykl Nice Cup ma już bogatą tradycję. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2014
roku. Przez wiele lat przewinęło się tam mnóstwo utalentowanych młodzieżowców,
którzy teraz stanowią o sile swoich zespołów. Doskonałym na to przykładem jest
chociażby Adrian Gała, obecnie jeden z liderów Abramczyk Polonii Bydgoszcz. To
właśnie łupem wychowanka Startu Gniezno padła pierwsza edycja zmagań. Ostatnio
na najwyższym stopniu podium pojawił się Sebastian Szostak. Młodzieżowiec Arged
Malesa Ostrów w nagrodę za swoje osiągnięcie otrzymał kevlar od organizatorów.

W tym roku będziemy świadkami pewnej
rewolucji. - Na zakończenie sezonu
chcielibyśmy uhonorować najlepszych
zawodników z klasy�kacji generalnej Nice
Cup nominacją do startu w
międzynarodowym meczu Czechy - Nice
Team, który planowany jest na koniec sezonu
w Pardubicach. Oczywiście w tym przypadku

wiele zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, ale jeśli tylko będzie możliwość
rozegrania zawodów w Czechach, to z niej skorzystamy - mówi na łamach
polskizuzel.pl Wojciech Jankowski, człowiek odpowiedzialny za organizację cyklu.
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Pandemia im niestraszna

Co najważniejsze, inicjatywa ma pełne poparcie ludzi działających w środowisku. -
Swoisty patronat nad całym cyklem Nice Cup sprawuje trener żużlowej reprezentacji
Polski, Rafał Dobrucki, który podejmuje wiele wysiłków, aby zadbać o poprawny
system szkolenia, a także Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice, który zawsze
wspiera projekty mające na celu rozwój sportu żużlowego. Jeśli zaś chodzi o turniej
Nice Challenge patronat nad zawodami międzynarodowymi w Pardubicach obejmie
Europoseł, Ryszard Czarnecki. Cieszę się, że już ósmy sezon z rzędu będziemy mogli
kontynuować naszą ideę wsparcia szkolenia w polskim żużlu. Mam nadzieję, że
wystarczy nam zdrowia, żeby w 2023 roku świętować 10-lecie Nice Cup - kończy
Jankowski.

Organizatorom na szczęście niestraszna również pandemia. Zwycięzcę udało się
wyłonić nawet w 2020 roku, który nie był łatwy zarówno dla żużlowców, jak i dla
działaczy. Nie inaczej ma być w nadchodzącym sezonie. Dla młodzieżowców
zaplanowano aż siedem rund i wisienkę na torcie w postaci międzynarodowego
meczu z naszymi południowymi sąsiadami.

Terminarz Nice Cup 2021:

14.04. (środa) - Runda 1: Ostrów Wielkopolski (Memoriał Jerzego Su�nera)

13.05. (czwartek) - Runda 2: Łódź (Memoriał Władysława Pietrzaka)

27.05. (czwartek) - Runda 3: Zielona Góra

10.06. (czwartek) - Runda 4: Krosno

22.07. (czwartek) - Runda 5: Grudziądz

19.08. (czwartek) - Runda 6: Bydgoszcz

16.09. (czwartek) - Runda 7: Toruń

7.10. (czwartek) - data rezerwowa

Nice Challenge 2021:

23.10. (sobota) - Międzynarodowy mecz Czechy - Nice Team: Pardubice
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