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POWITANIE
Drodzy Kibice speedwaya!

  Przed nami kolejny sezon zmagań na arenach żużlowych. W tegorocznej edycji 
Speedway Best Pairs wystartują drużyny kojarzone z największymi markami 
wspierającymi sport żużlowy. Nowa odsłona SBP przypomina system znany                   
z wyścigów Formuły 1, czy też MotoGP. Zmieniona formuła oznacza jeszcze więcej 
emocji i bardziej wyrównane rozgrywki.

    Rywalizację o miano najlepszej żużlowej pary roku 2016 tradycyjnie 
zainaugurujemy na najnowocześniejszym stadionie na świecie, na toruńskiej 
MotoArenie. To właśnie w grodzie Kopernika wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać 
się, że obiekt ten godny jest największych imprez żużlowych.  

    Jesteśmy przekonani, że publiczność zgromadzona na stadionach i przed 
telewizorami nie będzie się nudzić. Życzymy niezapomnianych                                     
wrażeń i niesamowitych emocji. Zależy nam, by i tym razem,                                                                       
po każdych zawodach, byli Państwo usatysfakcjonowani poziomem widowiska.                                                    
Zatem, „Let’s make speedway!”.

Karol Lejman Jan Konikiewicz 
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MONSTER ENERGY

NICE

FOGO

TRANS FM

Marka napojów energetycznych produkowanych przez 
Monster Beverage Corporation od 2002 roku. Jest 
rozpoznawany poprzez wspieranie wielu różnych wydarzeń 
sportowych, głównie sporty ekstremalne i motorowe. Na rynku 
polskim sprzedaż napojów Monster Energy rozpoczęła się                               
w 2012 roku.

   monsterenergy.com

PPolski oddział Nice jest jednym z pierwszych 
międzynarodowych oddziałów grupy Nice. Na polskim rynku 
od 1996 roku i w tym czasie, z dystrybutora bardzo 
podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stał 
się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, 
zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych 
najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi 
ułatwiającymi zaułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

   nice.pl

Firma Agregaty FOGO Sp. z o.o. jest czołowym polskim 
producentem agregatów prądotwórczych. Na przestrzeni lat 
wypracowała szeroką gamę niezawodnych produktów, których 
projektowanie i produkcja odbywa się z uwzględnieniem 
krajowych i międzynarodowych norm, a wysoka jakość                   
i niezawodność potwierdzona jest licznymi certyfikatami.

   fogo.com

TTrans MF ewoluowała na przestrzeni lat z małej firmy 
transportowej do roli niezawodnego partnera w zakresie 
logistyki i spedycji. Grupa Trans MF zatrudnia ponad 70 
pracowników i działa w obszarze 16.000 metrów 
kwadratowych. Jako członek współpracy ONLINE, ściśle 
współdziała z ponad 75 partnerskimi spedytorami                            
w Niemczech i Unii Europejskiej oraz Europie Wschodniej.

    transfm.eu

SPONSORZY
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BOLL

EPORT2000

CITY TEAM

Firma BOLL powstała w 1993 roku w Zielonej Górze. Zajmuje 
się dystrybucją szerokiej oferty środków chemii 
samochodowej oraz dodatków lakierniczych.Przez wszystkie 
lata działalności sukcesywnie wzbogaca ofertę wprowadzając 
do obrotu artykuły wysokiej jakości od uznanych producentów 
z całej Europy i świata. Dba też o to, aby oferta była atrakcyjna 
cenowo. Celem Boll jest uważne badanie potrzeb rynku                   
i i rozwijanie go, umożliwiając klientom z całego kraju i zagranicy 
wybór coraz szerszej gamy artykułów chemii samochodowej. 
Marka BOLL kojarzy się ze stabilnością, pewnością                            
i zaufaniem i aby serwis, który oferuje, był najwyższej jakości.

   boll.pl

Motoryzacja to dla wielu z nas prawdziwa pasja,                          
która nieustannie towarzyszy od najmłodszych lat. Pierwsze 
fascynacje samochodami i motorami to początek przygody, 
która trwa całe życie. Odkąd pojawiły się samochody, świat 
całkowicie się zmienił. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez 
naszych pojazdów. O każdy z nich trzeba dbać, aby służył jak 
najlepiej i zapewniał maksimum bezpieczeństwa. Każdy 
kiekierowca znajdzie w naszym sklepie motoryzacyjnym 
wszystkie niezbędne akcesoria i środki, które pomogą                    
w utrzymaniu pojazdu w dobrej formie, a także poprawią komfort 
w trakcie użytkowania. Doskonale rozumiemy potrzeby 
wszystkich kierowców, ponieważ sami jesteśmy ogromnymi 
pasjonatami motoryzacji i doświadczonymi kierowcami. Nasz 
sklep motoryzacyjny zapewnia w pełni profesjonalną obsługę 
oraz ooraz oferuje produkty znanych i cenionych marek.

   eport2000.pl

Zaproszenie do startu w Speedway Best Pairs przyjęła 
niemiecka firma, która mocno wspiera Kaia Huckenbecka. 
Niemiec to młody zawodnik, który dopiero zaczyna wchodzić 
w dorosły żużel. Filozofią City Teamu jest to, aby on i jego 
koledzy jeździli jak najwięcej. Ma to pomóc w osiąganiu 
jeszcze lepszych wyników niemieckich żużlowców.
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Slogan stacji to: "Wielki sport, wielkie emocje". Eurosport to stacja telewizyjna                
o profilu sportowym, której właścicielem jest Discovery Communications. W Europie 
Eurosport wystartował 5 lutego 1989 roku. W 2008 roku, obfitującym w wydarzenia 
sportowe, zwiększył ilość godzin relacji LIVE do ponad 3000, co stanowiło 50% 
ramówki. Od 2013 roku Eurosport i One Sport współpracują przy produkcji imprez 
żużlowych, takich jak: Speedway Best Pairs oraz Speedway Euro Championship.

EEurosport to bardzo ważny partner, jeśli chodzi o promocję żużla na całym świecie. 
"Na chwilę obecną ocena współpracy pomiędzy Eurosport a One Sport jest jak 
najbardziej pozytywna. Jednakże, co było dla nas najbardziej zaskakujące żużel 
oglądano praktycznie na całym świecie. W takim wypadku ocena może być tylko                   
i wyłączni pozytywna. Mamy świadomość, że ten projekt ma niesamowity potencjał, 
chodzi tutaj o rozwój konkretnej dyscypliny sportowej." - mówi Radosław Jaworski, 
Dyrektor Działu Komunikacji Eurosport Polska.

OFFICIAL BROADCASTER

OGLĄDAJ SBP
W EUROSPORT
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FORMAT ZAWODÓW:

   21 biegów w rundzie zasadniczej, rywalizacja „każdy z każdym”.
   Zwycięzca rundy zasadniczej awansuje bezpośrednio do finału.
   Drużyny z 2. i 3. miejsca po rundzie zasadniczej trafiają do wyścigu
   barażowego, z którego zwycięzca dołącza do finału.
   Zwycięzca biegu finałowego zostaje triumfatorem zawodów SBP.

PUNKPUNKTACJA W ZAWODACH:

   1. miejsce - 3 pkt
   2. miejsce - 2 pkt
   3. miejsce - 1 pkt
   4. miejsce - 0 pkt

WW przypadku remisu bieg rozstrzygany jest na korzyść drużyny, której zawodnicy 
ukończą wyścig na pozycjach 2 i 3; w przypadku takiej samej liczby punktów po 
rundzie zasadniczej, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która wygrała wyścig 
bezpośredni.  Taki system obowiązuje zarówno w fazie zasadniczej, jak i finałowej 
poszczególnych zawodów.

KLASYFIKACJA GENERALNA:

Po każdym turnieju drużynom są przypisywane punkty do klasyfikacji generalnej:
      1. miejsce - 10 punktów
   2. miejsce - 8 punktów
   3. miejsce - 6 punktów
   4. miejsce - 4 punktów
   5. miejsce - 3 punktów
   6. miejsce - 2 punktów
   7. miejsce - 1 punkt

      Zwycięzcą Speedway Best Pairs 2016 zostanie team, który w klasyfikacji
   generalnej uzyska najwięcej punktów.
   W przypadku remisu po trzeciej rundzie o wyższym miejscu na pozycji 
   medalowej zadecyduje bieg dodatkowy.

ZASADY SBP 2016
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MONSTER ENERGY TEAM
Greg Hancock, Chris Holder, Paweł Przedpełski

NICE RACING
Artem Łaguta, Antonio Lindbaeck, Grigorij Łaguta

FOGO POWER
Emil Sajfutdinow, Bartosz Zmarzlik, Tobiasz Musielak               
        

TRANS MF PRO RACE TEAM
Nicki Pedersen, Martin Smolinski, Renat Gafurow

BOLL TEAM
Niels Kristian Iversen, Martin Vaculik, Patryk Dudek

EPORT2000.PL TEAM
Piotr Protasiewicz, Grzegorz Zengota, Janusz Kołodziej,
JaJarosław Hampel

CITY TEAM
Kai Huckenbeck, Tobias Kroner, Tobias Busch

SKŁADY ZESPOŁÓW
SPEEDWAY BEST PAIRS
2016
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ARTEM LAGUTA - W polskiej lidze Rosjanin pojawił się wraz z Lokomotivem 
Daugavpils, w którym jeździł w sezonach 2008 – 2010. Następnie wraz z 
bratem przeniósł się do Częstochowy. Od zeszłego sezonu reprezentuje barwy 
GKM Grudziądz. Artem Laguta ma za sobą występ w zeszłorocznym cyklu 
Speedway Euro Championship, w którym zajął siódme miejsce, zdobywając 28 
punktów. W Team Nice Racing wystartuje ze swoim starszym bratem, 

Grigorijem oraz znakomitym szwedzkim żużlowcem, Antonio Lindbaeckiem.

GRIGORIJ LAGUTA - Zawodnik numer dwa rosyjskiego żużla. Jego akcje 
powodują ciarki i zwiększenie poziomu adrenaliny nie tylko u kibiców. 
Niezwykle widowiskowo jeżdżący zawodnik. Laguta zeszłorocznego sezonu 
nie zaliczy do najlepszych, Rosjanin zawodził w swoim polskim klubie w 
Toruniu, choć nadzieje z nim wiązane były zdecydowanie większe. W 2016, 
Grigorij wystartuje w drużynie beniaminka PGE Ekstraligi, ROW Rybnik.

ANTONIO LINDBAECK - Urodzony w Brazylii (Rio de Janeiro) Szwed to 
zawodnik nieprzewidywalny. Zeszły sezon to jednak pasmo sukcesów. Dobre 
występy w lidze polskiej, bardzo dobre w mistrzostwach Europy spowodowały, 
że do końca Szwed miał szansę nawet na srebrny medal. Lindbaeck jest 
miłośnikiem narciarstwa. Zdobywał nawet pewne sukcesy w tym sporcie, 
jednak zdecydował się na żużel. Lindbaeck w Team Nice Racing będzie 

partnerem Artema Laguty i jego starszego brata, Grigorija.

EMIL SAJFUTDINOW - Nazywany rosyjską torpedą, jedna z największych 
gwiazd cyklu Speedwa Best Pairs. Na szerokie wody wypłynął w sezonie     
2006, kiedy jego talent dostrzegł Andreas Jonsson. Rosjanin,                                 
jako pierwszy w historii dwa razy z rzędu został mistrzem świata juniorów.         
W debiutanckim sezonie w Grand Prix wywalczył brązowy medal. Dwukrotny 
indywidualny mistrz Europy. W drużynie Team FOGO Power będzie                            

z pewnością liderem.

UCZESTNICY SBP 2016 
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BARTOSZ ZMARZLIK - Indywidualny Mistrz świata juniorów z sezonu 2015. 
Najmłodszy w historii zwycięzca rundy Grand Prix. Reprezentant Polski, 
wychowanek Stali Gorzów. Zdecydowanie jeden z największych polskich, 
żużlowych talentów od wielu lat. Od początku swojej kariery wzoruje się na 
najlepszym polskim zawodniku, Tomaszu Gollobie. Ten zawsze mu 
podpowiada i wskazuje ścieżki. Zmarzlik od swojego pierwszego występu         
w polskiej lidze udowadniał, że posiada niesamowite predyspozycje do 

ściganiaścigania się na żużlu. Pomimo młodego wieku, Polak ma na swoim koncie mnóstwo medali,        
a jego osobistym sukcesem jest na pewno bezpośredni awans do cyklu mistrzostw świata na 
żużlu. Ponadto, w 2015 roku został vicemistrzem Polski na torze swojego macierzystego klubu.

TOBIASZ MUSIELAK - Wychowanek leszczyńskiej Unii. Musielak jest 
brązowym medalistą mistrzostw Polski par klubowych na żużlu                                    
i młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych na żużlu z 2011 roku.                
W zeszłym sezonie często nie łapał się do podstawowego składu Unii Leszno, 
jednak menadżer zespołu, Adam Skórnicki próbował rotować składem, 
efektem czego były pojedyncze występy w lidze. Warto podkreślić,                          
że Musielak jest kapitanem Unii, co niejednokrotnie podkreślał jest dla niego 

wielkim wywielkim wyróżnieniem. Dla Musielaka będzie to drugi sezon startów, jako senior.

PAWEŁ PRZEDPEŁSKI - Paweł Przedpełski początkowo nie był chętny do 
uprawiania sportu żużlowego, jednak trener Jan Ząbik oraz brat Łukasz 
nakłonili go do spróbowania swoich sił na torze żużlowym. Licencję żużlową 
uzyskał w lipcu 2011 roku, dwa miesiące po rozpoczęciu treningów. Pomimo 
krótkiej kariery, "Pawełek" ma na swoim koncie wiele sukcesów. Są to między 
innymi: Złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów, Ligi Juniorów 
Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów, srebrny medal Drużynowych 

MistrMistrzostw świata Juniorów, Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, Drużynowych 
Mistrzostw Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, a także złoty medal 
Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów i Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów.

NICKI PEDERSEN - Zadebiutował w wieku 11 lat w Fjelsted. Trzykrotny Mistrz 
Świata (2003, 2007 i 2008). Profesjonalista w pełnym tego słowa znaczeniu.         
U Pedersena wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Trzy razy był 
najlepszy na świecie, jednak ciągle jest głodny zwycięstw.                                            
W rozpoczynającym się właśnie cyklu, razem z Martinem Smolinskim stworzy 
bardzo ciekawą parę, która będzie języczkiem u wagi wśród wielu kibiców. 
Duńczyk jest postacią kontrowersyjną, ale właśnie dlatego ma też swoich 

wiernwiernych fanów, którzy nie wyobrażają sobie wielkiego ścigania bez jego obecności.



MARTIN VACULIK  - Słowacki żużlowiec, urodzony w Żarnowicy. Indywidualny 
Mistrz Europy z 2013 roku, kiedy to w niesamowitych okolicznościach, 
podczas finałowej rundy w Rzeszowie pokonał faworyta, Nickiego Pedersena, 
zdobywając przy tym komplet osiemnastu punktów. Dokonał tego, jako 
pierwszy zawodnik w historii cyklu Speedway Euro Championship.  Przed 
sezonem 2016 przeniósł się z Tarnowa do Torunia, dlatego wiele treningów 

przed rozgrywkami sprawi, że „Vacul” będzie silnym punktem Boll Racing Team.

PIOTR PROTASIEWICZ - Wychowanek drużyny z Zielonej Góry jest jednym          
z najbardziej doświadczonych żużlowców startujących w polskiej lidze. Jest 
czterokrotnym mistrzem świata w drużynie i dwunastokrotnym mistrzem 
Polski (indywidualnie w 1999). W 1996 roku został indywidualnym mistrzem 
świata juniorów. Nim został żużlowcem, próbował swoich sił w innych 
dyscyplinach: wystartował w finale Spartakiady Młodzieży w Szczyrku                

w narciarstwie alpejskim oraz w wyścigach kartingowych (tytuł wicemistrzowski w kategorii 
młodzików). Licencję żużlową młodzików). Licencję żużlową zdał 7 maja 1991 w barwach Morawski ST Zielona Góra.

MARTIN SMOLINSKI - Smoli jest aktualnie zdecydowanie najlepszym 
niemieckim zawodnikiem. Do tej pory z powodzeniem łączył starty na długim 
i klasycznym torze. Jako pierwszy żużlowiec w historii czarnego sportu ma          
w swoim dorobku jazdę w dwóch cyklach Grand Prix (klasyczym i longtracku).

NIELS KRISTIAN IVERSEN - Jedna z największych gwiazd duńskiej 
reprezentacji narodowej. Brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw 
Świata 2013. Waleczny i nieustępliwy. Atakiem na ostatniej prostej zapewnił 
Duńczykom Puchar Świata w sezonie 2015. W zeszłym roku triumfował, 
jeszcze w starej formule cyklu Speedway Best Pairs, Iversen wraz z Nickim 
Pedersenem.  Na torze zadebiutował w 1999 roku. Do jego największych 

osiągnięć zalicza się złote medale Drużynowego Pucharu Świata, wicemistrzostwo Europy 
JunioJuniorów oraz uczestnictwo w cyklu Grand Prix.
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PATRYK DUDEK - Indywidualny Mistrz świata Juniorów i zdobywca 
Drużynowego Puchar Świata w sezonie 2013. Nadzieja polskiego żużla na 
kontynuacja sukcesów na arenie międzynarodowej. Zwycięzca silnie 
obsadzonego Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego sprzed dwóch lat. 
Pewny punkt klubu z Zielonej Góry. W sezonie 2008 zdał egzamin na licencję, 
a już rok później zwyciężył w finale MIMP. Wtedy zadebiutował również                

w reprezentacji Polski. Z „orzełkiem” na plastronie wywalczył wraz z kolegami z drużyny złoto 
DMEJ.DMEJ. „Duzers” ma także w swoim dorobku trzy krążki DMŚJ. Swój największy sukces osiągnął 
w poprzednim sezonie, kiedy to został Indywidualnym Mistrzem Świata Juniorów.

GREG HANCOCK - Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców światowej 
czołówki. Trzykrotny Indywidualny Mistrz Świata, zwycięzca dwudziestu 
turniejów Grand Prix. Mimo 46 lat znakomicie odnajduje się w każdych 
warunkach, doskonale czuje się m.in. na toruńskiej MotoArenie. Prawdziwy 
gentleman żużlowych torów. Zawsze uśmiechnięty, uznawany za 
najsympatyczniejszego zawodnika w parkingu.; Sześciokrotnie stawał na 

podium mistrzostw świata. Miejscowi włodarze bardzo liczą na punkty doświadczonego 
AmeAmerykanina, a ponadto gwarantują znakomitą atmosferę podczas każdych zawodów.                  
Nie inaczej będzie w cyklu Speedway Best Pairs, ponieważ Team Monster Energy składa się            
w całości z zawodników reprezentujących miejscowy klub żużlowy.

CHRIS HOLDER - Indywidualny mistrz świata z 2012 roku, którego rozwój 
zahamowała niezwykle groźna kontuzja. Dwukrotny wicemistrz świata 
juniorów oraz pięciokrotny indywidualny mistrz Australii. Kapitan toruńskiego 
zespołu, który potrafi pociągnąć drużynę do zwycięstwa. W nadchodzącym 
sezonie będzie miał niezwykle mocne wsparcie. W cyklu Speedway Best Pairs 
startował jeszcze w starej formule i za każdym razem był silnym punktem 

swojego zespołu.

GRZEGORZ ZENGOTA - aktualny Drużynowy Mistrz Polski oraz srebrny 
medalista 2014 w barwach Unii Leszno. Wychowanek Falubazu Zielona Góra. 
Czwarty zawodnik Indywidualnym Mistrzostw Polski w sezonie 2014. Poczynił 
ogromne postępy wydatnie przyczyniając się do sukcesów leszczyńsiego 
klubu w ostatnich dwóch sezonach. We wrześniu 2004 roku zdobył licencję 
żużlową na starym stadionie Apatora Toruń, przy ulicy Broniewskiego 98.



16

RENAT GAFUROW - 34-letni zawodnik pochodzenia tatarskiego. Jego 
pierwszym sukcesem był srebrny medal Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Rosji zdobyty w 2000 roku. Z reprezentacją Rosji w Mistrzostwach 
Europy Par wywalczył dwa medale: w 2004 srebrny oraz w 2007 brązowy.          
W sezonie 2009 zdobył Indywidualne Mistrzostwo Rosji seniorów, został 
mistrzem Europy 2009 oraz wraz z drużyną z Władywostoku został brązowym 
medalista Klubowego Pucharu Europy. Ostatnio został wybrany przez kibiców, 

zawodnikiem 15-lecia gdańskiego klubu Wybrzawodnikiem 15-lecia gdańskiego klubu Wybrzeże.

KAI HUCKENBECK  - 23-letni zawodnik z roku na rok radzi sobie coraz lepiej. 
Pomimo młodego wieku, Huckenbeck ma na swoim koncie dwa złote medale 
indywidualnych mistrzostw Niemiec. Pierwszy tytuł zdobył w 2013 roku.             
W 2014 roku zadebiutował w polskiej 2 lidze, jednak występ młodego Niemca 
nie był nadzwyczajny. Kai Huckenbeck miał okazję startować już w cyklu 
Speedway Best Pairs. W szwedzkiej Eskilstunie wyjeżdżał na tor trzy razy, 
jednak ani razu nie udało mu się przyjechać do mety na punktowanej pozycji.

TOBIAS BUSCH - Zespół City Team będzie składał się wyłącznie z niemieckich 
zawodników. Obok Kaia Huckenbecka i Tobiasa Kronera, o punkty do 
klasyfikacji generalnej walczyć będzie Tobias Busch. Kibice pamiętają                  
z pewnością tego żużlowca z zeszłorocznego występu w niemieckim Güstrow, 
kiedy to wspólnie z kolegami z reprezentacji był blisko wskoczenia na 
najniższy stopień podium. 

TOBIAS KRONER - jest z zawodu bankierem, ale równie dobrze jak liczy 
pieniądze jeździ na żużlu. Do jego największych sukcesów w karierze należy 
srebrny medal indywidualnych mistrzostw Niemiec wywalczony w 2006 roku. 
Wraz z kolegami z reprezentacji dwukrotnie zajmował piąte miejsca w finałach 
Mistrzostw Europy Par w 2004 roku w Debreczynie oraz rok później                            
w Gdańsku.

JANUSZ KOŁODZIEJ - Na koncie Kołodzieja znajduje się wiele sukcesów,              
a wśród nich m.in. dwa złote medale w DPŚ, trzy złote krążki w IMP, czy też 
cztery tytuły DMP. W europejskim czempionacie „Koldi” stawał na podium 
dwukrotnie. W roku 2005 wraz z Robertem Kościechą i Krzysztofem 
Kasprzakiem zwyciężyli w gdańskim finale. Janusz Kołodziej w ostatniej 
chwili dołączył do drużyny eport2000.pl, by zastąpić w Toruniu Jarosława 
Hampela.
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MotoArena Toruń im. Mariana Rosego

325 m

57,07 s. - Tomasz Gollob (Polska), 23.05.2010

15.500

sjenitowa

Klub Sportowy Get Well Toruń

PPolska

PGE Ekstraliga

Pera Jonssona 7, 87-100 Toruń 

Ilona Termińska

www.speedway.torun.pl

biuro@speedway.torun.pl 

(+48) 56 651 80 66

08.06.201308.06.2013

28.03.2015
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NAZWA STADIONU 

DŁUGOŚĆ TORU

REKORD TORU

POJEMNOŚĆ

NAWIERZCHNIA

DRUŻYNA LIGOWA

KRAJKRAJ

POZIOM LIGOWY

ADRES

PREZES KLUBU

STRONA INTERNETOWA

E-MAIL

TELEFON

PIERWSZE PIERWSZE ZAWODY SBP

OSTATNIE ZAWODY SBP

I RUNDA - TORUŃ
02/04/2016
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NAZWA STADIONU

DŁUGOŚĆ TORU

REKORD TORU

POJEMNOŚĆ

DRUŻYNA LIGOWA

KRAJ

PPOZIOM LIGOWY

ADRES

PREZES KLUBU

STRONA INTERNETOWA

E-MAIL

TELEFON

PIERWSZE ZAWODY SBP

OSOSTATNIE ZAWODY SBP

OneSolar Arena Landshut - Ellermuhle

390 m

68,26 s. - Przemysław Pawlicki

12.000

ACL Landshut

Niemcy

Niemiecka BundesligaNiemiecka Bundesliga

Flugplatzstrasse 10, D-84034 Landshut

Christian Schmid, Gerald Simbeck

www.speedway-landshut.de 

-

08765-322

10.05.2014

10.05.201410.05.2014

II RUNDA - LANDSHUT
05/05/2016



NAZWA STADIONU

DŁUGOŚĆ TORU

REKORD TORU

POJEMNOŚĆ

DRUŻYNA LIGOWA

KRAJ

PPOZIOM LIGOWY

ADRES

PREZES KLUBU

STRONA INTERNETOWA

E-MAIL

TELEFON

PIERWSZE ZAWODY SBP

 OS OSTATNIE ZAWODY SBP

Stadion Miejski 

372 m

63.05 s. - Robert Miśkowiak (Polska), 28.06.2009 

12.000

- 

Polska

- - 

Piłsudskiego 64, 63-400 Ostrów Wielkopolski

-

www.km.osw.pl 

sekretariat@zks-ostrovia.pl 

 (+48) 519-050-509

04.06.2016

--

III  RUNDA - OSTRÓW
WIELKOPOLSKI 
04/06/2016
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