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1 kwietnia rozpocznie się sezon żużlowy w Świętochłowicach. Na
stadionie na Skałce będzie można zobaczyć zaległy Nice Cup 2016.
Na starcie stanie czternastu zawodników oraz dwójka z tzw. "dziką
kartą".
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Nice Cup 2016 na Skałce już 1 kwietnia 

Nice Cup, który pierwotnie miał odbyć się 8, a następnie 16 października, jednak nie pozwoliła na to
jesienna pogoda. Dlatego przełożono wyścig na 1 kwietnia. Na starcie stanie czternastu
zawodników, którzy prawo udziału wywalczyli sobie gromadząc największą ilość punktów w
rozgrywanych na przestrzeni roku 2016 turniejach eliminacyjnych. 

Na torze pojawi się także dwójka zawodników z "dziką kartą". Jednym z tych dwóch szczęśliwców
jest wychowanek MS Śląsk, Mateusz Pacek. Drugi ze świętochłowickich zawodników, Kamil
Tomaszowski będzie pełnił funkcję zawodnika rezerwowego. Stawką rywalizacji jest stypendium
ufundowane przez organizatora rozgrywek, firmę Nice. 

Do grona faworytów należą z pewnością ekstraligowcy: doświadczony, kończący w tym roku wiek
juniora Mike Trzensiok z Mrgarden GKM Grudziądz i doskonale radzący sobie na świętochłowickim
owalu Michał Gruchalski z Włókniarza Vitroszlif Crossfit Częstochowa oraz pierwszoligowcy: Łotysz
Jevgeņijs Kostigovs zdobywający punkty dla swojego macierzystego Lokomotīve Daugavpils oraz
objawienie końcówki zeszłego sezonu, brat rekordzisty toru na Stadionie „Skałka” im. P. Waloszka –
Wiktor Lampart (Stal Betad Leasing Rzeszów). 

Przedsprzedaż biletów odbędzie się w budynku Stadionu „Skałka” im. Pawła Waloszka w pokoju 209
w czwartek (30 marca) w godzinach 12-18 oraz w piątek (31 marca) w godzinach 9-17. 

Bilety będą kosztować 15 złotych. 5 złotych można zapłacić za program zawodów. Otwarcie bram
stadionu i kas odbędzie się o godzinie 12.00. Początek zawodów przewidziano na godzinę 14.00.
Dzieci do 7 lat mają bezpłatne wejścia. 

Pełna lista startowa: 

1. Mateusz Pacek (MS Śląsk Świętochłowice) 

2. Mateusz Rujner (MRGARDEN GKM Grudziądz) 

3. Patryk Wojdyło (Stal BETAD Leasing Rzeszów) 

4. Alan Szczotka (Stal Gorzów) 

5. Wiktor Lampart (Stal BETAD Leasing Rzeszów) 

6. Wiktor Lis (Fogo Unia Leszno) 
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7. Oļegs Mihailovs (Lokomotīve Daugavpils) 

8. Krystian Włodarczyk (KM Cross Lublin) 

9. Jevgeņijs Kostigovs (Lokomotīve Daugavpils) 

10. Emil Peroń (Speed Car Motor Lublin) 

11. Dāvis Kurmis (Lokomotīve Daugavpils) 

12. Kamil Brzeziński (Speed Car Motor Lublin) 

13. Hubert Czerniawski (Stal Gorzów) 

14. Mike Trzensiok (MRGARDEN GKM Grudziądz) 

15. Szymon Szlauderbach (Fogo Unia Leszno) 

16. Michał Gruchalski (Włókniarz Vitroszlif Crossfit Częstochowa) 

R1. Kamil Tomaszowski (MS Śląsk Świętochłowice)
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Michałki
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http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/turniej-szachowy-w-wiezach-kwk-polska,4064030,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/mam-talent-w-kompleksie-sztygarka-zdjecia,4063966,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/w-burdelach-mieszka-sie-dobrze-sprawdz-inne-ciekawe-nazwy,4063930,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/za-nami-ii-forum-seniora-w-katowicach-kanapa-to-nie-miejsce,4035132,art,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/kina,swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/teatry,swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/puby,swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/urzedy-miasta-i-gminy,swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/restauracje,swietochlowice.html


Więcej na temat:  nice cup 2016 nice cup świętochłowice

podczątek sezonu żużlowego świetochlowice speedway świętochłowice żużel świętochlowice

reklama

KOMENTARZE (0)

Napisz komentarz...

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne.
Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając
komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

reklama

Michaszki

1/15 Przejdź dalej

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

PRZECZYTAJ TAKŻE

Koszmarny wypadek na S1
w Przeczycach. Przyczyną
mógł być...
W czwartek, 23 marca, po
godzinie 21.00 w Przeczycach
doszło do groźnego wypadku.
Zderzyły się dwa... więcej

Odkrywaj uroki Azji. Pekin
już od 2 229 zł
Rezerwuj podróż do Azji i poznaj
kulturę łączącą tradycję,
nowoczesną technologię i
ciekawych ludzi… więcej

http://swietochlowice.naszemiasto.pl/regulamin/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/logowanie/?url_powrotu=/artykul/nice-cup-2016-na-skalce-juz-1-kwietnia,4064762,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/rejestracja/?przekieruj_po_rejestracji=/artykul/nice-cup-2016-na-skalce-juz-1-kwietnia,4064762,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/tag/nice-cup-2016.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/tag/nice-cup-swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/tag/podczatek-sezonu-zuzlowego-swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/tag/speedway-swietochlowice.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/tag/zuzel-swietochlowice.html
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38325&widgetid=26217&itemid=357156795&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_VVIJbgQxCPtOR0IR99G39fE12VXVzUgTBxwwECIqawnSYvcMEiYNcZUm0mzHBkCGJSTRIpxMNWFDPuxMQiRAVd7twO3cLbmRGHetTQPmMlMc-Zj5dP_wEbFWnnPk2BHmo0B8zpc83zAxtwZf3kCOLE8_ePp86yuK1PIawiPO9S6v3rxHjrvmpuK_T9ax-iSYDQInZjKcJDmmY1A-4uIonbPSQWFNAZfA4wW6Fcr13WJqSxatiEyicEsPi4JvSjIU3Sn0uxG8UgKNyUcjyO9f9LVNpTkyd5jnjb65ZRqdvzvEob0392h5sJMKmyTs4Fh2jQQmNs7KfVW956GdvnF28f_BmRq6_HIsO5Ux3V4AoaLbCF0jdHXgEgCqa9bPB6AsxaYDfc3-Cw
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=38325&widgetid=26217&itemid=354849986&campaignid=253929&bucketid=0&rh=58db6b6453cfe0.15485882&lh=58db6b6460c8a5.35559181&bv=_0_XVILruQgDLvOVkIozp852x5-De1T521nVAJOHNN4jFHWiKEl7hkDMjTgih5Ds50Lg2F8MBANSMqoFbaGL3EZGAOMqrzbGbdLN3IzCWutTYPHZabcykS4JdZfmd6abnMKf3HemPPPhQmwT-XkfiPqJyCkE2sJ0Q1hLnkxXB88aJEbbRVLbwrzLw5MleQ_7sZmb-dNbyX2dCb0ln301qtfwnfDCdl36noS7frYneBbxnsT1P-pfn1IX10BYa6qFvRH8rngI9jQnMnzOfAiepBVN-LxIixvZeO-oa-aPRKEiHEmK9bK8IGUWCTixFnELTrXnhZTRBPMHcyTHegeKg4Ga5XaU4ZWROYYe7YeFkVsFTKUhiharEleiaAX8tKI4ecNvZdVac7OHeZ52HdvrKbZzkpxdNTpvbQ8xIdCDMlz5lh2LQRNulxU-qh6LKidvnn2I99eNTX6_AZ2Nl1BQ_cOKBS6P4TuQ-rqYBED3q5Ff3teBTSNLupr8X8&tend=1490803684&crc=4817968e29f9d0db353a17c1e28f2c86


 dostarczone przez plista

Abonament RTV 2017 - już sie
nie wywiniesz z płacenia.
Masz telewizor, ale za niego nie
płacisz? Rząd weźmie Cię w
obroty! Dostarczyciele usług...
więcej

HALLO

http://click.plista.com/redirect.php?friendid=0&frienddomainid=38325&widgetid=26217&itemid=357156795&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_VVIJbgQxCPtOR0IR99G39fE12VXVzUgTBxwwECIqawnSYvcMEiYNcZUm0mzHBkCGJSTRIpxMNWFDPuxMQiRAVd7twO3cLbmRGHetTQPmMlMc-Zj5dP_wEbFWnnPk2BHmo0B8zpc83zAxtwZf3kCOLE8_ePp86yuK1PIawiPO9S6v3rxHjrvmpuK_T9ax-iSYDQInZjKcJDmmY1A-4uIonbPSQWFNAZfA4wW6Fcr13WJqSxatiEyicEsPi4JvSjIU3Sn0uxG8UgKNyUcjyO9f9LVNpTkyd5jnjb65ZRqdvzvEob0392h5sJMKmyTs4Fh2jQQmNs7KfVW956GdvnF28f_BmRq6_HIsO5Ux3V4AoaLbCF0jdHXgEgCqa9bPB6AsxaYDfc3-Cw
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=38325&widgetid=26217&itemid=354849986&campaignid=253929&bucketid=0&rh=58db6b6453cfe0.15485882&lh=58db6b6460c8a5.35559181&bv=_0_XVILruQgDLvOVkIozp852x5-De1T521nVAJOHNN4jFHWiKEl7hkDMjTgih5Ds50Lg2F8MBANSMqoFbaGL3EZGAOMqrzbGbdLN3IzCWutTYPHZabcykS4JdZfmd6abnMKf3HemPPPhQmwT-XkfiPqJyCkE2sJ0Q1hLnkxXB88aJEbbRVLbwrzLw5MleQ_7sZmb-dNbyX2dCb0ln301qtfwnfDCdl36noS7frYneBbxnsT1P-pfn1IX10BYa6qFvRH8rngI9jQnMnzOfAiepBVN-LxIixvZeO-oa-aPRKEiHEmK9bK8IGUWCTixFnELTrXnhZTRBPMHcyTHegeKg4Ga5XaU4ZWROYYe7YeFkVsFTKUhiharEleiaAX8tKI4ecNvZdVac7OHeZ52HdvrKbZzkpxdNTpvbQ8xIdCDMlz5lh2LQRNulxU-qh6LKidvnn2I99eNTX6_AZ2Nl1BQ_cOKBS6P4TuQ-rqYBED3q5Ff3teBTSNLupr8X8&tend=1490803684&crc=4817968e29f9d0db353a17c1e28f2c86
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Wiosnę widać już nie tylko za
oknem. Oto najpiękniejsze
wiosenne ciasta! [ZDJĘCIA]

Stylówki z lat 90., którym nie możemy
pozwolić wrócić. Zobaczcie te fryzury!
[ZDJĘCIA]

Te zdjęcia
udowadniają, że
niektórzy ludzie nie
powinni
przekazywać dalej
swoich genów

Jaś Fasola podbija
popkulturę. Internet
zasypują komiczne
przeróbki [ZDJĘCIA]

Kwiecień w kinie.
Premiery filmowe
kwiecień 2017. Co
warto zobaczyć?
[Przegląd]

Najpiękniejsze plaże
na świecie. Te
widoki zapierają
dech w piersiach
[ZDJĘCIA]

Żona Hollywood opowiada o Warszawie.
"Mogłabym tutaj mieszkać" [WIDEO]

Lek na kaca Alka-Prim wycofano ze sprzedaży [numery złych partii]

Abonament RTV
2017 - już sie nie
wywiniesz z
płacenia. Doniesie
na ciebie dostawca
kablówki?

Tesco Polska -
zwolnienia grupowe
i likwidacja kilku
sklepów

Promocje na Dzień
Kobiet - okazje w
sklepach AUCHAN,
LIDL, BIEDRONKA...

Opel sprzedany Francuzom.
Co dalej z gliwicką fabryką?
06/03/2017  MAKI  

Zakaz handlu jednak w każdą
niedzielę? SONDA
28/02/2017  J. OWORUSZKO AIP

Abonament RTV 2017. Rząd
chce sprawdzić, kto go nie
płaci - i znalazł nowy sposób27/02/2017  red.  

Ranking 100 najbogatszych
Polaków wg "Forbesa". Kto z
woj. śląskiego? Sprawdź!24/02/2017  M. Zasada  

Kupiłeś fotelik samochodowy
4Baby model ALTO? Zwróć
go, dziecko w nim nie jest24/02/2017  zal

Kaufland nie może
sugerować, że jest polskim
sklepem. Jest decyzja UOKiK21/02/2017  red.  

Cena pączków 2017 - po ile w
Lidlu, Biedronce, Auchanie,
Tesco, Carrefourze...23/02/2017  red.  
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STREFA BIZNESU

http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/wiosne-widac-juz-nie-tylko-za-oknem-oto-najpiekniejsze,4064298,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/stylowki-z-lat-90-ktorym-nie-mozemy-pozwolic-wrocic,4064208,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/te-zdjecia-udowadniaja-ze-niektorzy-ludzie-nie-powinni,4062618,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/jas-fasola-podbija-popkulture-internet-zasypuja-komiczne,4064182,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/kwiecien-w-kinie-premiery-filmowe-kwiecien-2017-co-warto,3995138,gal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/najpiekniejsze-plaze-na-swiecie-te-widoki-zapieraja-dech-w,4063034,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/zona-hollywood-opowiada-o-warszawie-moglabym-tutaj-mieszkac,4062950,art,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/biznes/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/lek-na-kaca-alka-prim-wycofano-ze-sprzedazy-numery-zlych,4063822,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/abonament-rtv-2017-juz-sie-nie-wywiniesz-z-placenia,4041638,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/tesco-polska-zwolnienia-grupowe-i-likwidacja-kilku-sklepow,4039666,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/promocje-na-dzien-kobiet-okazje-w-sklepach-auchan-lidl,4039168,galop,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/opel-sprzedany-francuzom-co-dalej-z-gliwicka-fabryka,4037340,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/zakaz-handlu-jednak-w-kazda-niedziele-rzad-nie-chce-zadnych,4030988,art,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/abonament-rtv-2017-rzad-chce-sprawdzic-kto-go-nie-placi-i,4030058,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/ranking-100-najbogatszych-polakow-wg-forbesa-kto-z-woj,4027189,galop,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/kupiles-fotelik-samochodowy-4baby-model-alto-zwroc-go,4026417,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/kaufland-nie-moze-sugerowac-ze-jest-polskim-sklepem-jest,4023156,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/cena-paczkow-2017-po-ile-w-lidlu-biedronce-auchanie-tesco,4022074,galop,t,id,tm.html


B
Budownictwo i dom

firmy budowlane i deweloperzy

biura nieruchomości

materiały budowlane  okna i drzwi

spółdzielnie mieszkaniowe

odnawianie, renowacja

kominki i systemy grzewcze

farby i lakiery  firmy remontowe

instalacje sanitarne i co  meble

metaloplastyka  szklarze

Z
Zakupy

sklepy inne

komputery, oprogramowanie

kwiaciarnie  wyposażenie wnętrz

telefony komórkowe  sklepy sportowe

urządzenia biurowe  odzież

sklepy rtv i agd  hurtownie

obuwie, galanteria skórzana

sklepy zielarskie  drogerie

pasmanterie  sklepy z alkoholami

sklepy mięsne

sklepy ogólnospożywcze  skup złomu

okulary, oprawy

U
Usługi

zakłady pogrzebowe  krawiec

zegarmistrz  agencje reklamowe

usługi inne  poligrafia, drukarnie

usługi informatyczne  jubiler

usługi porządkowe  usługi rtv i agd

usługi fotograficzne i wideo  tłumacz

usługi elektroniczne  usługi projektowe

M G A

KATALOG FIRM

Prawie 300 nowych miejsc pracy w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej

Bezrobocie w woj.
śląskim. Gdzie jest
najwyższe? [TOP 10
powiatów]

Kasjerzy odchodzili
do Lidla i Biedronki.
Kaufland szykuje
podwyżki [ZAROBKI
W DYSKONTACH]

Ile zarabiają księża?
Sprawdziliśmy!
[raport płacowy]

Sprawdź zarobki w
Biedronce, Lidlu, Tesco,
Auchan, Tesco, Kauflandzie...06/02/2017  red.  

Bezrobocie w woj. śląskim.
Gdzie jest najwyższe? [TOP
10 powiatów]31/01/2017  red.  

Praca w śląskiej policji
20/12/2016  red.  

Ile zarabia górnik? Sprawdź
jakie są zarobki na kopalni
[stawki wynagrodzeń]02/12/2016  red  

Ile zarabiają policjanci,
strażnicy miejscy, żołnierze i
prokuratorzy? [stawki08/11/2016  RED  

TOP 10: Najwyższe
bezrobocie w woj. śląskim
13/10/2016  zal  

TOP 10: Najwyższe
bezrobocie w woj. śląskim
29/07/2016  zal  
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Strajk nauczycieli 31 marca
2017. Proszą, aby dzieci
zostawić w domu
Nauka  Wczoraj 08:50  

Najciekawsze loty z Pyrzowic -
lato i jesień 2017 [TOP 10]
Turystyka  20/03/2017  

Chciała pięknie wyglądać na
ślubie. Zmarła po zabiegu
odsysania tłuszczu
Strona kobiet  16/03/2017  81
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DODAJ FIRMĘ +

PRACA

NAUKA TURYSTYKA STRONA KOBIET

http://swietochlowice.naszemiasto.pl/praca/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/prawie-300-nowych-miejsc-pracy-w-katowickiej-specjalnej,4064146,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/bezrobocie-w-woj-slaskim-gdzie-jest-najwyzsze-top-10,4062290,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/kasjerzy-odchodzili-do-lidla-i-biedronki-kaufland-szykuje,4048778,art,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/ile-zarabiaja-ksieza-sprawdzilismy-raport-placowy,4035572,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/sprawdz-zarobki-w-biedronce-lidlu-tesco-auchan-tesco,4004365,galop,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/bezrobocie-w-woj-slaskim-gdzie-jest-najwyzsze-top-10,4000231,galop,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/praca-w-slaskiej-policji-w-2017-roku-przyjetych-bedzie,3957076,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/ile-zarabia-gornik-sprawdz-jakie-sa-zarobki-na-kopalni,3938506,art,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/ile-zarabiaja-policjanci-straznicy-miejscy-zolnierze-i,3910117,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/bezrobocie-w-woj-slaskim-gdzie-jest-najwyzsze-top-10,3886095,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/bezrobocie-w-woj-slaskim-gdzie-jest-najwyzsze-top-10,3813700,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/nauka/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/strajk-nauczycieli-31-marca-2017-prosza-aby-dzieci-zostawic,4063384,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/strajk-nauczycieli-31-marca-2017-prosza-aby-dzieci-zostawic,4063384,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/nauka/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/turystyka/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/najciekawsze-loty-z-pyrzowic-lato-i-jesien-2017-top-10,4054080,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/najciekawsze-loty-z-pyrzowic-lato-i-jesien-2017-top-10,4054080,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/turystyka/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/zycieistyl/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/chciala-pieknie-wygladac-na-slubie-zmarla-po-zabiegu,4047020,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/artykul/chciala-pieknie-wygladac-na-slubie-zmarla-po-zabiegu,4047020,artgal,t,id,tm.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/zycieistyl/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/pakiety/porownanie_pakietow.html
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/
http://swietochlowice.naszemiasto.pl/firmy/,swietochlowice,75153,k2.html
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