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Najpierw będą losować silniki, a dopiero potem
się ścigać. Rusza Nice Cup

Ze względu na problemy z kalendarzem sportu żużlowego i wiele przekładanych

imprez zmianie uległ terminarz tegorocznego cyklu Nice Cup. Według nowego

harmonogramu pierwsza runda odbędzie się w następny czwartek (22 czerwca) na

torze w Krakowie.

 Wojciech Ogonowski
13 Czerwca 2017, 17:28

WP
SportoweFakty
/ Marcin Inglot

Początkowo pierwsza runda miała odbyć się w maju w Gdańsku. Niestety, nieprzewidywalna

aura, opady śniegu oraz przymrozki storpedowały plany. - W maju odbyło się spotkanie GKSŻ

wraz z przedstawicielami klubów, w czasie którego postanowiono o ustaleniu nowego

kalendarza. Plan przewiduje organizację jednej rundy cyklu na torze każdej z drużyn

startujących w rozgrywkach Nice 1. Ligi Żużlowej. W ten sposób łącznie odbędzie się

maksymalnie 8 rund - mówi Wojciech Jankowski, Manager Marketingu w Nice Polska,

organizator cyklu.

Harmonogram czterech pierwszych rund
przedstawia się następująco: 

- 22.06. Kraków 

- 6.07. Gdańsk 

- 22.07. Tarnów 

- 26.08. Rzeszów

W lipcu zostaną podane terminy pozostałych rund.

Przed rozpoczęciem zawodów każdy zgłoszony żużlowiec bierze udział w losowaniu silników

Java 500cc 2V, które otrzymuje do wykorzystania w zawodach bezpłatnie wraz z gaźnikiem.

Dzięki temu wszyscy będą mieli okazję startować w porównywalnych warunkach sprzętowych.

Przed zawodami odbędzie się trening w celu sprawdzenia silnika oraz zapoznania się z jego

specyfiką. W każdej rundzie wystartuje 12 zawodników, którzy wezmą udział w 15-biegowym

turnieju (12 biegów fazy zasadniczej + 2 biegi półfinałowe i finał). Punkty z poszczególnych

rund są sumowane. Zawodnik, który na koniec sezonu zbierze najwięcej punktów w klasyfikacji,

Foto quiz. Sprawdź swoją wiedzę o
żużlu!

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ

52 min  
Zobacz wszystkie wyścigi VII rundy DMPJ w Zielonej
Górze

1 h 19 min  
Taktyka Rafała Dobruckiego zdała egzamin

1 h 19 min  
Biało-Czerwona husaria triumfuje w Ostrowie. Rosjanie
sprawili zawód (relacja)

1 h 28 min  
Allsvenskan: Woryna i Fajfer nie zawiedli, ale przegrali

1 h 45 min  
Dania: Show Nielsa Kristiana Iversena. Dobry występ Czai

1 h 50 min  
Dania: Wygrana Team Fjelsted. Kildemand i Thomsen
liderami gospodarzy

2 h 4 min
  vs  Rye House

Rockets
Belle Vue

Aces
 

2 h 4 min Kings Lynn Wolverhampton

REKLAMA

REKLAMA

Wojciech
Jankowski

  + Obserwuj 18

ŻUŻEL

SPORTOWEFAKTY

NAJNOWSZE Wyniki/Kalendarz

Udostępnij
 77

Tweetnij


Skomentuj
 3

Relacje na żywo

Żużel

https://www.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/kokpit
https://sportowefakty.wp.pl/kibice
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/73550/griparna-nykoping-vargarna-norrkoeping
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/75565/reprezentacja-polski-reprezentacja-rosji
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74348/rye-house-rockets-belle-vue-aces
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74349/kings-lynn-stars-wolverhampton-wolves
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/73449/1-polfinal-el-do-gp-2018-w-olching
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/73349/stal-met-kolejarz-opole-naturalna-medycyna-ps-poznan
https://owabgxis.wp.pl/Uk0vY2xpY2tfbHguYWRzL3Nwb3J0b3dlZmFrdHkucGwvenV6ZWwuaHRtbC9MMjcvNDY0MDM3NjAyL3IwMy9PYXNEZWZhdWx0LzExNDc0Ml8yNTMzMDQwX1JlZnVuZGVyX0RiYl9vcHRQWF8wMS90ZXN0MTExNzY2OTU1Lmh0bWwvNTUzNTQyNjg0ZDZjNmM0MjZlNjU2MzQxNDEyYjZkMzM/cHZpZD0wMTU0N2Y5MGQzZGJhMGNiOGI2MSZwYz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNwb3J0b3dlZmFrdHkud3AucGwlMkZ6dXplbCUyRjY5MzQ3NiUyRm5hanBpZXJ3LWJlZGEtbG9zb3dhYy1zaWxuaWtpLWEtZG9waWVyby1wb3RlbS1zaWUtc2NpZ2FjLXJ1c3phLW5pY2UtY3VwJmNpZD02OTM0NzYmY3R5cGU9YXJ0aWNsZSZ3cGpzdj0yLjEuOSZQV0FfYWRiZD0xJnNlZ249MiZzdmxlPTAuNzgyNyZzcHJlPTAmc2VpZD01Jl9STV9SRURJUl89aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmVmdW5kZXIucGwlMkZXUCUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RXUCUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RXUF9iYW5uZXJfNzUweDIwMCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRGJhbm5lcl83NTB4MjAw
https://sportowefakty.wp.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693476/najpierw-beda-losowac-silniki-a-dopiero-potem-sie-scigac-rusza-nice-cup
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/zdjecia
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/pge-ekstraliga
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/i-liga
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/polska-2-liga-zuzlowa
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/pozostale-rozgrywki
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/sgpims
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/dps
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/ime
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/speedway-best-pairs-cup
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zuzel-w-europie
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/ms-me
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/inne-odmiany-zuzla
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/sklady
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/siatkowka
https://sportowefakty.wp.pl/sporty-walki
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna
https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka
https://sportowefakty.wp.pl/tenis
https://sportowefakty.wp.pl/moto
https://sportowefakty.wp.pl/zimowe
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/692373/foto-quiz-sprawdz-swoja-wiedze-o-zuzlu
https://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/sportowefakty.pl/zuzel.html/L27/1111455405/r05/OasDefault/114509_2532406_Domodi_displayDynamiczny_Rectangle_ID_55_RS/test4444765538881538882603650614090645956699237700429706881.html/553542684d6c6c426e656341412b6d33?pvid=01547f90d3dba0cb8b61&pc=https%3A%2F%2Fsportowefakty.wp.pl%2Fzuzel%2F693476%2Fnajpierw-beda-losowac-silniki-a-dopiero-potem-sie-scigac-rusza-nice-cup&cid=693476&ctype=article&wpjsv=2.1.9&PWA_adbd=1&_RM_REDIR_=http://dynacrems.wp.pl/redirect/16597496/domodi/55/utm_source%253Dserwisy_WP%2526utm_medium%253DROS_496%2526utm_campaign%253DDynamiczny_RS_rectangle
https://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/sportowefakty.pl/zuzel.html/L27/1111455405/r05/OasDefault/114509_2532406_Domodi_displayDynamiczny_Rectangle_ID_55_RS/test4444765538881538882603650614090645956699237700429706881.html/553542684d6c6c426e656341412b6d33?pvid=01547f90d3dba0cb8b61&pc=https%3A%2F%2Fsportowefakty.wp.pl%2Fzuzel%2F693476%2Fnajpierw-beda-losowac-silniki-a-dopiero-potem-sie-scigac-rusza-nice-cup&cid=693476&ctype=article&wpjsv=2.1.9&PWA_adbd=1&_RM_REDIR_=http://dynacrems.wp.pl/redirect/16597496/domodi/55/utm_source%253Dserwisy_WP%2526utm_medium%253DROS_496%2526utm_campaign%253DDynamiczny_RS_rectangle
https://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/sportowefakty.pl/zuzel.html/L27/1111455405/r05/OasDefault/114509_2532406_Domodi_displayDynamiczny_Rectangle_ID_55_RS/test4444765538881538882603650614090645956699237700429706881.html/553542684d6c6c426e656341412b6d33?pvid=01547f90d3dba0cb8b61&pc=https%3A%2F%2Fsportowefakty.wp.pl%2Fzuzel%2F693476%2Fnajpierw-beda-losowac-silniki-a-dopiero-potem-sie-scigac-rusza-nice-cup&cid=693476&ctype=article&wpjsv=2.1.9&PWA_adbd=1&_RM_REDIR_=http://dynacrems.wp.pl/redirect/18941882/domodi/55/utm_source%253Dserwisy_WP%2526utm_medium%253DROS_496%2526utm_campaign%253DDynamiczny_RS_rectangle
https://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/sportowefakty.pl/zuzel.html/L27/1111455405/r05/OasDefault/114509_2532406_Domodi_displayDynamiczny_Rectangle_ID_55_RS/test4444765538881538882603650614090645956699237700429706881.html/553542684d6c6c426e656341412b6d33?pvid=01547f90d3dba0cb8b61&pc=https%3A%2F%2Fsportowefakty.wp.pl%2Fzuzel%2F693476%2Fnajpierw-beda-losowac-silniki-a-dopiero-potem-sie-scigac-rusza-nice-cup&cid=693476&ctype=article&wpjsv=2.1.9&PWA_adbd=1&_RM_REDIR_=http://dynacrems.wp.pl/redirect/18941882/domodi/55/utm_source%253Dserwisy_WP%2526utm_medium%253DROS_496%2526utm_campaign%253DDynamiczny_RS_rectangle
https://owabgxis.wp.pl/Uk0vY2xpY2tfbHguYWRzL3Nwb3J0b3dlZmFrdHkucGwvenV6ZWwuaHRtbC9MMjcvMTQ2NjM0NDAxMy94MzcvT2FzRGVmYXVsdC8xMTAwOThfMjU0NjU2X1Bva2VyX2hhbGZwYWdlXzAxL3Rlc3Q0NDQ0NzY1NTM4ODgxNTM4ODgyNjAzNjUwNjE0MDkwNjQ1OTU2NjUyMzEwNjUyMzExNzYyODc4Lmh0bWwvNTUzNTQyNjg0ZDZjNmM0MjZlNjU2MzQxNDEyYjZkMzM/cHZpZD0wMTU0N2Y5MGQzZGJhMGNiOGI2MSZwYz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNwb3J0b3dlZmFrdHkud3AucGwlMkZ6dXplbCUyRjY5MzQ3NiUyRm5hanBpZXJ3LWJlZGEtbG9zb3dhYy1zaWxuaWtpLWEtZG9waWVyby1wb3RlbS1zaWUtc2NpZ2FjLXJ1c3phLW5pY2UtY3VwJmNpZD02OTM0NzYmY3R5cGU9YXJ0aWNsZSZ3cGpzdj0yLjEuOSZQV0FfYWRiZD0xJl9STV9SRURJUl89aHR0cHMlM0ElMkYlMkZncnlvbmxpbmUud3AucGwlMkZnYW1lJTJGcG9rZXItdGV4YXMtaG9sZGVtJTNGYXV0b19wbGF5JTNEMQ==
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693707/zobacz-wszystkie-wyscigi-vii-rundy-dmpj-w-zielonej-gorze
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693536/taktyka-rafala-dobruckiego-zdala-egzamin
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693694/bialo-czerwona-husaria-triumfuje-w-ostrowie-rosjanie-sprawili-zawod-relacja
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693697/allsvenskan-woryna-i-fajfer-nie-zawiedli-ale-przegrali
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693687/dania-show-nielsa-kristiana-iversena-dobry-wystep-czai
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/693688/dania-wygrana-team-fjelsted-kidemand-i-thomsen-liderami-gospodarzy
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74348/rye-house-rockets-belle-vue-aces
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74349/kings-lynn-stars-wolverhampton-wolves
https://sportowefakty.wp.pl/sportowybar
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/fani
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/wojciech-jankowski/rss.xml
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel
https://sportowefakty.wp.pl/
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/kalendarz/2017/06/14



SportowyBar


Inne

Polub Żużel na Facebooku

zostanie zwycięzcą cyklu oraz otrzyma stypendium od firmy Nice na sezon 2018. Silniki

dostarcza firma Promex. Dodatkowo na pierwszą rundę zawodnicy otrzymają bezpłatnie do

wykorzystania olej Silkolene.

Pierwsza runda cyklu Nice Cup 2017 2V odbędzie się w Krakowie (22 czerwca). Losowanie

silników odbędzie się o godzinie 13:30. Zawodnicy będą mieli dwie godziny na zamontowanie

silnika do ramy, po czym zorganizowany zostanie trening. O 16:30 rozpoczną się zawody.

Dodatkowo przy okazji turniejów Nice Cup organizowane będą miniturnieje dla zawodników na

motocyklach 250cc, ponieważ od sezonu 2017 szkolenie w tej klasie jest wymogiem

regulaminowym.

W poprzednich edycjach cyklu Nice Cup triumfowali kolejno: Adrian Gała, Siergiej Łogaczow i

Hubert Czerniawski.

ZOBACZ WIDEO Stadion Orła rośnie w oczach! Trwają rozmowy o dachu

Najwięcej żużla w ELEVEN SPORTS! Oglądaj mecze reprezentacji Polski, Indywidualne
mistrzostwa świata juniorów na żużlu, Nice 1. Ligę Żużlową, szwedzką Elitserien i brytyjską SGB
Premiership na elevensports.pl lub u takich operatorów jak nc+, Cyfrowy Polsat, UPC, Vectra,
Multimedia, Toya, INEA czy Netia. 

Czy podoba ci się pomysł z losowaniem silników przed zawodami?
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Zobacz wszystkie wyścigi VII
rundy DMPJ w Zielonej Górze

Allsvenskan: Woryna i Fajfer nie
zawiedli, ale przegrali

Biało-Czerwona husaria
triumfuje w Ostrowie. Rosjanie
sprawili zawód (relacja)

Niesamowite zachowanie
kibiców Polonii. Goście byli w
wielkim szoku

Nowy kontrakt telewizyjny za
ponad 60 milionów. PGE
Ekstraligę pokażą nSport+ i
Eleven

Komentarze (3):

Przełomowe odkrycie nowego
środka odchudzającego!

 REKLAMA 

Unia Tarnów ŻSSA

Krótki film z zimowej jazdy Artur Czaja Racing

MarcinMajewski5

Dzisisj 25.rocznica śmierci Edwarda Jancarza @StalGorzow1947. Pamiętam jak
prowadzi treningi szkółki @KSMKrosno… 

Unia Leszno

Wszystkiego najlepszego PITER z okazji urodzin! Sukcesów na żużlowych torach,
bezkolizyjnej jazdy i spełnienia marzeń! STO LAT!!! #KSUL

GKS Wybrzeże S.A.

To jest już koniec! Pożegnalnym turniejem w Eskilstunie Magnus Zetterstroem
zakończył wczoraj sportową karierę. Wielkie dzięki za wszystko!

https://t.co/LclNgZGBmU
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 GTR  Wczoraj 20:29

4U

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 4U  Wczoraj 20:15

GTR

[ pokaż odpowiedzi ]

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 GTR  Wczoraj 18:59  1 0
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Lukim81

Lata 90-te w polskim żużlu

shtrekCz-wa

Kto gasił światło w Częstochowie, czyli geneza długu Włókniarza

Lukim81

Na łukach wspomnień.Niezniszczalny niezatapialny Andrzej Huszcza

Cysio

Spór Hancocka z Polonią w szczegółach

Cysio

Wypożyczenie Jacka Holdera i radosna twórczość regulaminowa
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