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Nice 1. LŻ w niepełnym składzie? Jest
zdecydowana reakcja sponsora rozgrywek

Firma Nice jest zaniepokojona sytuacją klubów z Piły i Krakowa. Adam Krużyński nie

wyobraża sobie, żeby w tegorocznych rozgrywkach na zapleczu PGE Ekstraligi było

mniej niż osiem drużyn.

 Jarosław Galewski
11 Stycznia 2018, 08:51

WP SportoweFakty / Michał Szmyd / Na zdjęciu: Norbert Kościuch (kask żółty)

- Jeśli mielibyśmy kolejny raz ćwiczyć jakieś
hybrydowe rozwiązanie, to nasza opinia
będzie krytyczna. Ta liga w sezonie 2018
musi liczyć osiem zespołów - mówi w
rozmowie z naszym portalem sponsor
pierwszej ligi. Z problemami borykają się
przede wszystkim dwa kluby - Euro Finannce
Polonia Piła i Arge Speedway Wanda Kraków.
Oba mają czas na ich rozwiązanie do końca
stycznia. Co zrobi sponsor, jeśli któryś z nich
nie zdoła ich rozwiązać i nie zostanie
dopuszczony do rozgrywek?

- Będziemy wnioskować o uzupełnienie składu pierwszej ligi. Poszukanie kandydata w drugiej

lidze jest dla mnie naturalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Jeszcze raz chce wyraźnie

podkreślić, że sześć czy siedem zespołów w pierwszej lidze jest nie do zaakceptowania -

tłumaczy Adam Krużyński.

- To kolejny rok, kiedy przed sezonem jesteśmy w niepewności. Dla mnie jako sponsora nie jest

to sytuacja normalna. Zgadzam się, że w przeszłości bywało już gorzej, bo przecież w pewnym

momencie musieliśmy łączyć ligi. Na pewno jednak trudno mówić o komforcie. Przyklejamy do

ligi własne logo, a tymczasem wkradają się problemy związane ze stabilnością uczestników

rywalizacji. To psuje wizerunek -dodaje.

Krużyński przyznaje, że największym zaskoczeniem jest dla niego sytuacja w Pile. Wanda

Kraków miała już problemy przed rokiem, ale Polonia uchodziła za klub stabilny i dobrze

zorganizowany.

- Żadnego koła ratunkowego w tej chwili nie wymyślimy. Wracamy do tego co zawsze. Trzeba

dyskutować nad samą ideą procesu licencyjnego i regulaminów. Ten dotyczący kwestii

finansowych nie jest przestrzegany, bo całe środowisko akceptuje taką sytuację. Tak jest

zarówno z zawodnikami jak i działaczami klubowymi czy związkowymi. Musimy szukać

zupełnie innych rozwiązań, bo nigdy nie pożegnamy się z tymi problemami. Za każdym razem

ktoś będzie mógł być pokrzywdzony -podsumowuje sponsor pierwszej ligi.

Zawodnicy Polonii Piła powoli tracą
cierpliwość. Domagają się spotkania z
zarządem

11 min
Grzegorz Drozd. Lotem Drozda: Marzę o żużlowym geście
Kozakiewicza (felieton)
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Wraca Memoriał im. Eugeniusza Nazimka. Otworzy sezon
w Rzeszowie
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Dzieci w szkole uczą się o żużlu. Dwa kluby pierwszej ligi
trafiły do podręcznika
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Kolejne dziecko w drużynie Bayernu.
Hummels pokazał światu syna
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Dzieci w szkole uczą się o
żużlu. Dwa kluby pierwszej ligi
trafiły do podręcznika

Wybrzeże już nikogo nie
weźmie? Nie wyrzucą pieniędzy,
bo mają największy talent w
Polsce

ROW kontra znany biznesmen.
Spełnili jego warunki, ale kasy
nie dał. Teraz krytykuje klub

Kat Wybrzeża podekscytowany
terminarzem. Chce wyrównać
rachunki z Wandą

ROW Rybnik chce zatrudnić
Grigorija Łagutę. Co na to
POLADA?

Polub Żużel na Facebooku

Follow @J_Galewski

ZOBACZ WIDEO W żużlu nie obyło się bez skandali. Był doping i korupcja  

Polecamy: 

2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland - KUP BILETY >>> 

Czy zgadzasz się z Adamem Krużyńskim?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

inf. własna
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 Zgłoś błąd

Opanuj szybko język obcy! To
działa!
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Nietypowy trening rywala Bródki. Zobacz,
co wyprawiał z koleżanką z kadry

Więcej artykułów
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TRWA POLSAT SPORT EXTRA - SIATKÓWKA

Voléro Zurych - ASPTT Mulhouse VB

TRWA EXTREME SPORTS - WRESTLING

WWE Raw

TRWA ELEVEN SPORTS 1 - PIŁKA NOŻNA

Sevilla FC - Real Betis

TRWA TVP SPORT - TENIS

Dominika Cibulková - Angelique Kerber
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W żużlu nie obyło się bez
skandali. Był doping i…
korupcja

8:20

Polski snowboardzista
spędził w śpiączce 9 dni. "T…
nie ma żartów" [3/3] [Sektor

10:44

Jędrzej Dobrowolski:
Rzuciłem się w dół jak…
wariat. Speed Ski jest

8:15

Niebywały wyczyn polskiego
narciarza. "Sam się dziwię,
że to zrobiłem" [1/3] [Sektor

teraz oglądasz

Oglądający ten klip widzieli także:
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Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 FILEMON  5 min

RzeszowiakRM to ten pryszczaty nastolatek, który chowa się po kątach ze swoim chłopakiem i
tarmosi mu jajeczka na kolanach, hahaha. Tutaj odreagowuje codzienne poniżenia.

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 Fanatyk Speedway  2 h 5 min

TO ŻE WANDA I POLONIA MAJĄ MNIEJSZE DŁUGI,NIE OZNACZA ŻE DOPUSZCZĄ ICH DO
ROZGRYWEK.DŁUG JEST DŁUGIEM I TRZEBA TO UREGULOWAĆ.

 spajderdog

Historia startu mówi o 2 mln długach ogólnie i 300 tysiącach układu nie spłaconych do
pewnego okresu. Historia Ostrowi mówi o 800 tysiacach dlugu. Historia Piły i Krakowa mówi
o znacznie mnie...

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 Lubelski Motor  2 h 6 min

A ciebie mleczaki swędzą gnojku?

 RzeszówRM

Na żywo byś taki cwany nie był. Co najwyżej byś klęknął do berła.

[ pokaż odpowiedzi ]

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

Piłka nożna Żużel

Siatkówka Sporty walki

Piłka ręczna Tenis

Skoki narciarskie Koszykówka

KSW ME 2017

Najpopularniejsze

Robert Lewandowski Marcin Gortat

Kamil Stoch Justyna Kowalczyk

Agnieszka Radwańska Jarosław Hampel

Artur Szpilka Mamed Chalidow

Grzegorz Krychowiak Yared Shegumo

Polskie gwiazdy
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