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Sebastian Szostak, wygrywając ostatnią rundę Nice Cup, sięgnął także po

zwycięstwo w całym cyklu. Wyniki sportowe zeszły jednak na drugi plan

wobec sytuacji, która wydarzyła się już po zakończeniu turnieju, a

właściwie dekoracji najlepszych zawodników.
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Przed ostatnią rundą w klasyfikacji generalnej Nice Cup prowadził Mateusz Jabłoński, który miał aż 14 punktów przewagi nad drugim Szostakiem. Tylko
reprezentant TŻ Ostrovii miał matematyczne szanse na wyprzedzenie ciężko kontuzjowanego Jabłońskiego. – W obliczu całej sytuacji z początku
chcieliśmy całkowicie zrezygnować z dekoracji zwycięzców za tegoroczny cykl. Wszystko było już ustalone z sędzią Nowakiem i spikerem, ale wujek
Mateusza, Krzysztof Jabłoński, poinformował nas przed zawodami, że zgodnie z wolą Mateusza i jego taty, dekorację powinniśmy przeprowadzić także
po to, aby uhonorować pozostałych zawodników za zdobywanie punktów w całym tegorocznym cyklu – mówi Wojciech Jankowski z firmy Nice.
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Zawodnicy mieli duże pretensje o stan toru. Trener ma dla nich bolesną diagnozę

Ekspert grzmi po półfinale Speedway of Nations!

Zdobywając w Toruniu 15 punktów, Sebastian Szostak ostatecznie o 1 punkt wyprzedził w klasyfikacji generalnej Nice Cup Mateusza Jabłońskiego, za
którego puchar odebrał jego wujek, Krzysztof. Tuż po zejściu z podium Sebastian poinformował, że całą swoją nagrodę przekazuje dla Mateusza. –
Możecie mi nie wierzyć, ale dokładnie w tym momencie zadzwonił do mnie Mirek, który przebywał akurat przy synu w szpitalu i włączył
głośnomówiący tryb. Przekazałem słuchawkę Sebastianowi Szostakowi, który wszystko raz jeszcze przez telefon opowiedział Mirkowi i Mateuszowi.
Chciał nawet przekazać swój puchar za pierwsze miejsce. Mnie absolutnie zatkało i byłem w stanie jedynie przez telefon pogratulować oraz przekazać
informację, że odebrany przed chwilą puchar dla Mateusza za parę minut do szpitala zawiezie Krzysiek – dodaje Jankowski.

Sebastian Szostak wykazał się niesamowitym gestem fair-play. W związku z tym bardzo szybko została podjęta decyzja, że reprezentant TŻ Ostrovii
także otrzyma od Nice identyczną nagrodę jak Jabłoński. – Żyjemy w czasach, kiedy nagłaśnia się głównie różnego rodzaju sensacje i patologie.
Dlatego musimy podkreślać gdzie się tylko da, że Sebastian wykazał się niesamowitym gestem fair play. Takie postawy musimy doceniać i mówić o
nich głośno – zakończył Jankowski.

Sebastian Szostak wygrał cykl Nice Cup drugi rok z rzędu. Była to już ósma edycja tego cyklu. Na zakończenie sezonu najlepsza piątka zawodników z
klasyfikacji generalnej weźmie jeszcze udział w turnieju Nice Challenge w Pardubicach.
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FIFA prosi o wyjaśnienia ws. Glika. PZPN
odpowie we wtorek

Fatalny karambol w Częstochowie! Junior
Motoru kontuzjowany?!

Vital Heynen: reprezentacja Polski to
najlepsza drużyna świata

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała
świetne zdjęcie. Fani: pani jest
niesamowita

Marcin Gortat wściekł się na lotnisku w
Warszawie

Czesław Michniewicz chwali swojego
piłkarza po meczu ze Spartakiem. "Był jak
nowa...

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich
podstawie powstały liczne teksty. Wiele listów publikujemy w całości. Wszystkie znajdziecie tutaj.
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Kliknij by zamknąć i wrócić do strony głównej

Fotowoltaika w pułapce. Wytwórców czekają masowe wyłączenia z sieci

Syn gwiazdora disco polo dostał pracę w Lasach Państwowych

"Ryczące czterdziestki". Wreszcie mogą być szczęśliwe

Wiadomość od InPostu z potwierdzeniem dostawy? Uważajcie!

Sprawa Turowa. Kary tańsze dla Polski od rekompensat dla Pragi?

Duda na forum ONZ: Czy ludzkość zachowała się jak powinna?

Grał w "Seksie w wielkim mieście". O śmierci poinformował syn

Jak działa system do losowania składów sędziowskich? Są niewiadome
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Kiedy dokładnie zacznie się jesień? Wyjątkowa godzina

Grzegorz Braun nie wszystko wpisuje do oświadczeń majątkowych

Tajemniczy list odkrył historię sprzed lat. Połączył dwie rodziny

Nowe prawo weszło po cichu. ZUS może odebrać świadczenia z odsetkami
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