Klaruje się kalendarz na 2019. GP Challenge w Goričan.
Polska z finałem IMŚJ
data aktualizacji: 2018.11.06

W Helsinkach odbył się coroczny kongres przedstawicieli międzynarodowych federacji
motocyklowych FIM. Podczas tego zjazdu poznajemy m.in. terminarz wielu imprez
motorowych na kolejny sezon. Nie inaczej jest i tym razem.
Na chwilę obecną poznaliśmy daty poszczególnych rund eliminacyjnych do cyklu FIM Speedway
Grand Prix 2020, a także pełen terminarz Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Wiemy już,
że finałowa rywalizacja rozpocznie się 27 lipca w Polsce, lecz na razie nie podano lokalizacji tych
zawodów. Uczestnicy IMŚJ będą także nad Wisłą rywalizować w jednej z trzech rund eliminacyjnych,
które zaplanowano na 25 maja.
Czeski portal speedwaya-z.cz publikując kalendarz zamieścił także daty przyszłorocznego Speedway
of Nations. Jeśli zostanie on oficjalnie potwierdzony, wówczas pierwszy półfinał SoN odbędzie się 4
maja (lokalizacji póki co brak), a drugi 11 maja w Manchesterze. Finał zaplanowano na 20 i 21 lipca
w rosyjskim Togliatti.
Dodatkowo FIM opublikowała kalendarz rozgrywek na długim torze oraz w mniejszych klasach 250cc, 125cc oraz 80-125cc.
Eliminacje do Grand Prix 2020:

08.06.2019 - 1. runda kwalifikacyjna - Glasgow (Wielka Brytania)
08.06.2019 - 2. runda kwalifikacyjna - Žarnovica (Słowacja)
08.06.2019 - 3. runda kwalifikacyjna - Lamothe-Landerron (Francja)
10.06.2019 - 4. runda kwalifikacyjna - Abensberg (Niemcy)
24.08.2019 - Challenge - Goričan (Chorwacja)
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów:
25.05.2019 - 1. runda kwalifikacyjna - Pardubice (Czechy)
25.05.2019 - 2. runda kwalifikacyjna - lokalizacja nieznana (Niemcy)
25.05.2019 - 3. runda kwalifikacyjna - lokalizacja nieznana (Polska)
27.07.2019 - 1. finał - lokalizacja nieznana (Polska)
14.09.2019 - 2. finał - lokalizacja nieznana (Łotwa)
04.10.2019 - 3. finał - Pardubice (Czechy)
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów:
29.06.2019 - 1. półfinał - Daugavpils (Łotwa)
29.06.2019 - 2. półfinał - Vetlanda (Szwecja)
12/13.07.2019 - Finał - Manchester (Wielka Brytania)
Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze:
29.06.2019 - Runda kwalifikacyjna Mariańskie Łaźnie (Czechy)
24.08.2019 - Challenge - Schessel (Niemcy)
30.05.2019 - 1. finał - Herxheim (Niemcy)
15.06.2019 - 2. finał - La Réole (Francja)
07.07.2019 - 3. finał - Mühldorf (Niemcy)
07.09.2019 - 4. finał - Morizès (Francja)
22.09.2019 - 5. finał - Roden (Holandia)
Drużynowe Mistrzostwa Świata na długim torze:
14.09.2019 - Finał - Vechta (Niemcy)
Złote Trofeum - nieoficjalne Indywidualne Mistrzostwa Świata 80-125cc:
06.07.2019 - Vissenbjerg (Dania)
Indywidualne Mistrzostwa Świata 250cc:
20.07.2019 - Półfinały - Holstebro (Dania)
21.07.2019 - Finał - Holstebro (Dania)
Indywidualny Puchar Europy 125cc:
14.09.2019 - Finał - Vechta (Niemcy)
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