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Gala 5‐lecia Nice 1 Ligi Żużlowej.
Święto żużla w trakcie targów
motocyklowych

Już w najbliższy piątek przy okazji największych w Polsce targów motocyklowych

Warsaw Motorcycle Show odbędzie się gala 5‐lecia Nice 1 Ligi Żużlowej.

 Wojciech Ogonowski
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KUP bilet na 2019 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland!

W trakcie imprezy promowany będzie nie tylko sport żużlowy, ale także zostaną wyróżnieni

najlepsi zawodnicy oraz działacze zaplecza PGE Ekstraligi na przestrzeni ostatnich 5‐ciu lat.

W ubiegłym roku Warsaw Motorcycle Show w
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W ubiegłym roku Warsaw Motorcycle Show w
Nadarzynie (Centrum Kongresowo‐targowe
PTAK Warsaw Expo) odwiedziło 60 tysięcy
osób. ‐ Żużel jest częścią motocyklizmu. Nie
możemy o tym zapominać i musimy pamiętać
o promocji dyscypliny. Dzięki współpracy z
PTAK Warsaw Expo chcemy trafić do fanów
motocyklizmu, którzy do tej pory
niespecjalnie interesowali się żużlem ‐ mówi
Wojciech Jankowski, Business Development
Manager w Nice Polska.

‐ W piątek zorganizujemy galę z okazji 5‐lecia Nice 1 Ligi Żużlowej. Na scenie głównej

wyróżnieni zostaną najlepsi zawodnicy zaplecza Ekstraligi w latach 2014‐2018. Myślę, że

wyniki mogą zaskoczyć wielu kibiców, bo zazwyczaj oceniamy żużlowców przez pryzmat

ostatniego sezonu. Natomiast w tym przypadku wzięliśmy pod uwagę okres, w którym

jesteśmy sponsorem tytularnym ligi ‐ dodaje Jankowski.

ZOBACZ WIDEO Kołodziej i Dudek mówią o gigantycznych kosztach zawodników

Przeczytaj także: Kędziora i Żyto odsłonili karty. Znamy składy na mecz Północ ‐

Południe

Nice Polska Sp. z o. o. rozpoczął sponsoring tytularny zaplecza Ekstraligi od sezonu 2014. Od

tego czasu corocznie zawierana jest nowa umowa z Polskim Związkiem Motorowym. Dzięki

współpracy ze sponsorem tytularnym w latach 2014‐2016 rozgrywki ligowe były transmitowane

w ogólnodostępnych kanałach Telewizji Polskiej. Od 2017 roku prawa telewizyjne do Nice 1.

Ligi Żużlowej posiada Polsat. Na mocy sublicencji jeden mecz z każdej kolejki ma także

prawo transmitować Eleven Sports.

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o
żużlu!

26 min ŻUŻEL

Rafał Kurmański. Niedoszły mistrz kochany do
dziś

30 min ŻUŻEL

Gala 5‐lecia Nice 1 Ligi Żużlowej. Święto żużla
w trakcie targów motocyklowych

50 min ŻUŻEL

Tak ma wyglądać odnowiony stadion w Opolu
(zdjęcia)

1 h 31
min
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Falubaz straci jedną ze swoich gwiazd? Dalej
brakuje 1,5 miliona w budżecie

11:00

11:00

11:00

11:15

TRWA POLSAT SPORT ‐

Tenis: Turniej ATP w Dubaju ‐ mecz 1.
rundy gry pojedynczej

TRWA POLSAT SPORT EXTRA ‐

Biatlon: Mistrzostwa Europy w Mińsku

TRWA POLSAT SPORT HD ‐

Tenis: Turniej ATP w Dubaju ‐ mecz 1.
rundy gry pojedynczej

TRWA CANAL+ SPORT HD ‐

Piłka nożna: Liga angielska ‐ mecz:
Manchester United FC ‐ Liverpool FC
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Polub Żużel na Facebooku

Zarówno przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego, firmy Nice, jak i poszczególnych

telewizji nie kryją zadowolenia z wyników oglądalności. Corocznie rozgrywki cieszą się coraz

większym zainteresowaniem ze strony telewidzów, a frekwencja na trybunach utrzymuje się

na zadowalającym poziomie.

W trakcie piątkowej gali przyznane zostaną także indywidualne wyróżnienia w 5‐ciu

kategoriach (drużyna 5‐lecia, zawodnik 5‐lecia, działacz 5‐lecia, junior 5‐lecia, a także bieg

2018 roku w Nice 1 LŻ) oraz dodatkowo 2 nagrody specjalne. Na widowni nie zabraknie gości

ze świata sportu, polityki i kultury. Początek rozdania nagród o 15:00. Wcześniej, tego

samego dnia, w siedzibie Nice Polska w Pruszkowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli

klubów żużlowych.

Przeczytaj także: Nick Morris nowym zawodnikiem ROW‐u Rybnik

W trakcie spotkania kluby będą miały możliwość zapoznania się z rozszerzonym portfolio

produktowym grupy Nice, dzięki któremu istnieje możliwość automatyzacji stadionu

sportowego, a także zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie

(systemy parkingowe, urządzenia do kontroli ruchu pieszych i kontroli dostępu do budynków

użyteczności publicznej czy przemysłowych bram garażowych). W tym samym czasie

zaproszeni zawodnicy wezmą udział w okolicznościowej sesji zdjęciowej z okazji Jubileuszu

5‐lecia Nice 1 LŻ.

Imprezami towarzyszącymi związanymi z żużlem w trakcie targów motocyklowych Warsaw

Motorcycle Show będą wernisaż zdjęć żużlowych Łukasza Trzeszczkowskiego oraz wystawa

zabytkowych motocykli organizowana we współpracy z Muzeum Sportu Żużlowego. Wszystko

będzie można zobaczyć na wielkopowierzchniowym stoisku Nice. Targi potrwają do niedzieli

do godziny 18:00. Stoisko Nice wraz z atrakcjami żużlowymi będzie zlokalizowane w

pawilonie D, w niedalekiej odległości od sceny głównej.

Redakcja WP SportoweFakty na Instagramie, śledź nasze STORIES!

Czy odliczasz już dni do startu sezonu żużlowego?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki
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"Rzuciłam kurs językowy"

Mówi bezbłędnie w 2 językach obcych dzięki...

Ada Hegerberg była na meczu
Lech ‐ Legia. Najlepsza piłkarka
świata jest dziewczyną Thomasa
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