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W czeskich Pardubicach podczas zawodów Nice Challenge

zakończą sezon 2021 juniorzy Arged Malesy Ostrów

Wielkopolski. Podopieczni trenera Mariusza Staszewskiego

wystąpią w sobotę w drużynie Nice Polska Racing Team,

złożonej m.in. z najlepszych zawodników tegorocznego cyklu

Nice Cup. Zmierzą się oni z reprezentacją Czech. O wyjeździe

na długi i bardzo szeroki tor w Pardubicach opowiedział

radiuCENTRUM Jakub Krawczyk.

"Byłem tam powołany już raz na zawody, ale po drodze zepsuł

nam się bus i nie dojechaliśmy. Będzie to mój debiut na tak długi i tak szerokim torze, który znam

głównie z telewizji i ze zdjęć. Jeszcze nigdy mnie tam nie było. Szykują się bardzo fajne zawody.

Jedziemy razem z Kacprem Grzelakiem i Jakubem Pocztą. W naszej drużynie będą też Wiktor

Przyjemski, ArtjomsJuhno i Andrzej Lebiediew. U rywali będzie kilku mocnych Czechów. Będzie

ciekawa rywalizacja" - powiedział radiuCENTRUM Jakub Krawczyk.

Początek sobotnich zmagań w Pardubicach o 13:00. Będzie to ostatni żużlowy akcent tego sezonu z

udziałem ostrowian.
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Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie
jest moderowane w czasie rzeczywistym ‐ komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest
dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju
przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać
na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego
komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony
internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji
zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej
strony internetowej (www.rc.fm). 
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