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Prezentacja kevlarów Reprezentacji Polski na Długim Torze (galeria)
 Jakub Malec

27 Sierpnia 2021, 20:00

W Krasne koło Rzeszowa zostały zaprezentowane nowe kevlery Reprezentacji Polski na Długim Torze. Obecni byli zawodnicy Stanisław Burza, Adam

Skórnicki i Marcin Sekula oraz przedstawiciel firmy NICE Wojciech Jankowski.
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