Hummel wygrał 6,5 godzinny finał GP Challenge na długim
torze
data aktualizacji: 2018.06.24

Zwycięstwem holenderskiego żużlowca - Romano Hummela zakończył się finał Grand Prix
Challenge w wyścigach na długim torze. Awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix
zapewniła sobie czołowa czwórka.
Zawody w niemieckim Bielefeld rozpoczęły się o godzinie 13:30, a oprócz osiemnastobiegowego
turnieju żużlowców na długim torze, rozegrano także zmagania w klasie 250cc oraz sidecarów. Cała
impreza przeciągała się dodatkowo z powodu niesprzyjających warunków torowych. Max Dilger w
social media przekazał krótko. - Cieszę się, że turniej się skończył. Zajęło nam to 6,5 godziny, a stan
toru był bardzo zły. Z pewnością nie była to dobra reklama dla tego sportu!
Turniej zakończył się triumfem Romano Hummela, który ściga się już w tegorocznym cyklu
Mistrzostw Świata. Po dwóch rundach ma 26 punktów i zajmuje siódme miejsce. Nieco wyżej (na
trzecim miejscu) jest Josef Franc, który w niedzielę stanął na najniższym stopniu podium. Awans do
przyszłorocznych zmagań zapewnili sobie również Martin Malek oraz Andrew Appleton. Jeśli
Hummel i Franc utrzymają się sami w gronie najlepszych jeźdźców świata, wówczas skorzystać na
tym może pierwszy zawodnik spod kreski - Bernd Diener, ale i on już w tym roku walczy o medale
IMŚ, wobec czego również i on może sam sobie zapewnić miejsce na kolejny sezon. Wówczas
zaproszenie do Grand Prix otrzyma Max Dilger.

Wyniki:
1. Romano Hummel (Holandia) - (4,4,3,4,4,4,3) 26
2. Martin Malek (Czechy) - (2,3,4,4,4,4,2) 23
3. Josef Franc (Czechy) - (3,2,3,3,4,3,4) 22
4. Andrew Appleton (Wielka Brytania) - (3,4,4,D,3,3,0) 17
--5. Bernd Diener (Niemcy) - (3,4,3,D,3,2,1) 16
6. Max Dilger (Niemcy) - (1,3,2,3,3,2) 14
7. Joerg Tebbe (Niemcy) - (2,3,4,1,2,1) 13
8. Hynek Stichauer (Czechy) - (1,0,1,4,2,0) 8
9. Christiah Hulshorst (Niemcy) - (2,2,1,2,D,1) 8
10. Gabriel Dubernard (Francja) - (1,1,2,2,1,D) 7
11. Henri Ahlbom (Finlandia) - (0,1,1,3,0) 5
12. Henry van der Steen (Holandia) - (0,2,0,1,2) 5
13. Paul Cooper (Wielka Brytania) - (4,W/u,-,-,-) 4
14. Lukas Fienhage (Niemcy) - (4,W/u,-,-,-) 4
15. Marcel Sebastian (Niemcy) - (1,0,-,2,-,D,1) 4
16. Jesse Mustonen (Finlandia) - (2,W/u,-,-,-) 2
17. Anders Mellgren (Szwecja) - (0,0,0,D,0) 0
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