Czołowi amerykańscy żużlowcy spotkali się w Perris. Broc
Nicol zwycięzcą
data aktualizacji: 2018.11.07

Broc Nicol okazał się najlepszy podczas rozegranego w weekend w amerykańskiej
miejscowości Perris turnieju Hooligan Racing. W kalifornijskich zawodach wystąpiła
większość czołowych żużlowców ze Stanów Zjednoczonych.
Jak to zwykle bywa podczas zawodów za wielką wodą, tego samego dnia zawodnicy rywalizowali
łącznie w sześciu różnych klasach. O ile większość żużlowców z niższych kategorii to nazwiska dla
polskiego czytelnika kompletnie anonimowe, o tyle czołówkę z tzw. Division 1 doskonale możemy
kojarzyć z europejskich torów. Rundę zasadniczą z kompletem punktów wygrał Luke Becker, jednak
w finale dojechał drugi, uznając wyższość Broca Nicola. Trzecie miejsce zajął Max Ruml, a czwarty
był Austin Novratil, który w decydującej gonitwie zanotował defekt motocykla.
Trzy punkty i ósme miejsce to dorobek Davida Hancocka. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa.
54-latek to starszy brat czterokrotnego mistrza świata.
Zawody w Perris były przetarciem przed powracającym 8 grudnia Finałem Amerykańskim. Na
turnieju tym mają stawić się czołowi amerykańscy żużlowcy, a stawką zmagań będzie miejsce w
międzynarodowych eliminacjach do cyklu Grand Prix.
Wyniki w kategorii Division 1:

1. Broc Nicol #4 – 9 pkt + 1. miejsce w barażu + 1. miejsce w finale
2. Luke Becker #22 – 12 pkt + 2. miejsce w finale
3. Max Ruml #5 – 7 pkt + 2. miejsce w barażu + 3. miejsce w finale
4. Austin Novratil #7 – 10 pkt + defekt w finale
---5. Russell Green #321 – 9 pkt + 3. miejsce w barażu
6. Dillon Ruml #7 – 5 pkt + 4. miejsce w barażu
---7. Tyson Talkington #48 – 2 pkt + 1. miejsce w biegu dodatkowym
8. David Hancock #18 – 3 pkt + 2. miejsce w biegu dodatkowym
9. Chance Grove #168 – 2 pkt + nie startował w biegu dodatkowym
---10. Hayley Perrault #170 – 1 pkt
11. Rohn Zellner #118 – 1 pkt
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