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Żużel. Zostały dwie rundy Nice Cup.
Najlepsi pojadą na zagraniczne zawody

Reprezentant GTM Startu Gniezno, Mateusz Jabłoński pewnie prowadzi w

klasyfikacji tegorocznego cyklu Nice Cup. Na kolejnych miejscach plasują się

zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego. Do rozegrania w tym sezonie pozostały

jeszcze dwie rundy.
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12 Sierpnia 2021, 10:24

Mateusz Jabłoński

Materiały prasowe / Start Gniezno / Na zdjęciu: Mateusz Jabłoński

Po rozegraniu pięciu rund Mateusz Jabłoński zyskał bardzo dużą przewagę nad kolejnymi
zawodnikami w klasyfikacji generalnej. Do rozegrania pozostały jeszcze zmagania w
Bydgoszczy (19 sierpnia) oraz Toruniu. Tradycyjnie najlepszy zawodnik cyklu otrzyma od firmy
Nice kevlar na kolejny sezon.

Co więcej, w tym roku piątka najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej zostanie

nominowana do startu w międzynarodowym turnieju Nice Challenge, który odbędzie się w

październiku w Pardubicach. Zespół stworzony z najlepszych zawodników Nice Cup oraz

jednego seniora sponsorowanego przez grupę Nice będzie rywalizował z młodzieżową

reprezentacją Czech wspartą przez jednego seniora.
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Polub Żużel na Facebooku

   

W ubiegłym roku w klasyfikacji generalnej Nice Cup triumfował Sebastian Szostak, który

obecnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zobacz także:

‐ Jest ruch ze strony Nickiego Pedersena

‐ Stal dogadana ze swoim seniorem

ZOBACZ WIDEO Czy Hampel i Lampart mieli pretensje do Kubery?
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