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Kevlary reprezentacji Polski
zaprezentowane

Żużlowa reprezentacja Polski na długim torze zaprezentowała swoje nowe kevlary.

W Leroy Merlin w Krasne (pod Rzeszowem) kibice oraz media mieli okazję obejrzeć

motocykl do long tracka oraz porozmawiać z zawodnikami.

 Dawid Borek

28 Sierpnia 2021, 09:13

Na zdjęciu od lewej: Marcin Sekula, Stanisław Burza, Adam Skórnicki

WP SportoweFakty / Jakub Malec / Na zdjęciu od lewej: Marcin Sekula, Stanisław Burza, Adam Skórnicki

Stanisław Burza zaprezentował praktyczne różnice w budowie motocykla. ‐ Proszę
popatrzcie, w jaki sposób zmieniamy bieg. Słychać charakterystyczny dźwięk. Umiejętność
zmiany biegu jest niezbędna na bardzo długich torach. Na krótszych można startować z
dwójki ‐ opowiedział Burza.

Adam Skórnicki z kolei powiedział, że bardzo cieszy się, że po raz kolejny zaczyna czuć

adrenalinę, jak za dawnych lat. ‐ Zaczyna pojawiać się stres. Ale jest to pozytywne uczucie ‐

komentował Skórnicki. 

‐ Ja jestem tutaj po to, aby realizować swoje marzenia. Mam teraz biało‐czerwony kevlar i
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Polub Żużel na Facebooku

jest to dla mnie wielki powód do dumy ‐ mówił Marcin Sekula, który na spotkanie z kibicami

przyjechał z całą rodziną.

‐ Zapraszamy wszystkich na sobotnie zawody. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy dadzą nam

powody do radości ‐ zakończył Wojciech Jankowski, koordynator kadry. Spotkanie

zorganizowane zostało z inicjatywy sponsorów kadry: MEGAel, Nice, a także Głównej Komisji

Sportu Żużlowego.

Zawodnicy wzięli udział w krótkiej sesji zdjęciowej. Wciąż istnieje szansa, że polska

reprezentacja weźmie udział po raz pierwszy w historii w drużynowych mistrzostwach świata

w żużlu na długim torze.

Zobacz też:

Żużel. Chris Holder może zostać w PGE Ekstralidze. Eksperci wskazują, komu by się przydał

Żużel. Patryk Dudek ogłosił decyzję!

ZOBACZ WIDEO Żużel. Magazyn PGE Ekstraligi. Murawski, Chomski i Noskowicz gośćmi

Musiała

Skandal w elitarnej szkole sportowej ‐ TU PRZECZYTASZ WSZYSTKIE NASZE ARTYKUŁY!
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TRWA Eleven Sports 2 ‐

Piłka nożna: Liga hiszpańska ‐ mecz:
Valencia CF ‐ CD Alaves

TRWA Eleven Sports 1 ‐

Formuła 1: Grand Prix Belgii ‐ 1. sesja
treningowa

TRWA CANAL+ Sport HD ‐

Koszykówka mężczyzn: NBA ‐ mecz:
Philadelphia 76ers ‐ Milwaukee Bucks
17.03.2021

TRWA Sportklub ‐

Koszykówka mężczyzn: Liga francuska ‐
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