Znamy listę startową SGP Challenge w Goričan. Aż trzech
Polaków wśród zawodników oczekujących!
data aktualizacji: 2019.08.20

W najbliższą sobotę, w chorwackim Goričan odbędzie się finał eliminacji do
przyszłorocznego cyklu Speedway Grand Prix, czyli tradycyjny Challenge. Dopiero 4 dni
przed tym turniejem opublikowano jego listę startową oraz dodatkowe nazwiska
zawodników „oczekujących”.
W poprzednich latach listy SGP Challenge pojawiały się znacznie wcześniej. W tym roku tak późna
publikacja przez FIM jest spowodowana zapewne tym, że spora liczba zawodników miała w ostatnim
czasie kontuzje. Na liście znajdują się choćby Anders Thomsen, Robert Lambert, czy David Bellego,
którzy w ostatnich tygodniach pauzowali z powodu urazów (Francuz wrócił już na tor).
Gdyby któryś z zawodników z podstawowej szesnastki wycofał się w najbliższym czasie, wówczas
jego miejsce zajmie ktoś z listy zawodników „oczekujących”, stworzonych na ten turniej po raz
pierwszy. Na niej znalazło się aż trzech reprezentantów Polski, a przypomnijmy, że Biało-Czerwoni
nie przebrnęli w tym roku przez rundy kwalifikacyjne. Aby jednak Szymon Woźniak, który zajmuje na
tej liście najwyższe miejsce, wystąpił w finale eliminacji, z turnieju głównego musiałoby się wycofać
4 zawodników z głównego zestawienia. Za nim znajdują się jeszcze Paweł Przedpełski i Jarosław
Hampel, a lista została sporządzona na podstawie wyników z rund eliminacyjnych. Czy któremuś z
Polaków uda się „rzutem na taśmę” wskoczyć do SGP Challenge w Goričan? O tym przekonamy się w
najbliższych dniach.

Lista startowa SGP Challenge – Goričan, 24 sierpnia 2019:
1. Niels Kristian Iversen (Dania)
2. Jurica Pavlic (Chorwacja)
3. Martin Smolinski (Niemcy)
4. Anders Thomsen (Dania)
5. David Bellego (Francja)
6. Max Fricke (Australia)
7. Pontus Aspgren (Szwecja)
8. Kenneth Bjerre (Dania)
9. Robert Lambert (Wielka Brytania)
10. Martin Vaculík (Słowacja)
11. Peter Ljung (Szwecja)
12. Matej Žagar (Słowenia)
13. Mikkel Michelsen (Dania)
14. Craig Cook (Wielka Brytania)
15. Aleksandr Łoktajew (Ukraina)
16. Chris Harris (Wielka Brytania)
17. Matic Ivačič (Słowenia)
18. Norbert Magosi (Węgry)
Zawodnicy rezerwowi oczekujący:
19. Timo Lahti (Finlandia)
20. Chris Holder (Australia)
21. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
22. Szymon Woźniak (Polska)
23. Paweł Przedpełski (Polska)
24. Nicolas Covatti (Włochy)
25. Jarosław Hampel (Polska)
26. Wiktor Kułakow (Rosja)
Źródło:
https://www.speedwaynews.pl//aktualnosci/item/64717-znamy-liste-startowa-sgp-challenge-w-gori-an-az-trzech-polakow-ws
rod-zawodnikow-oczekujacych

