W Brăili rozegrano dwie rundy Mistrzostw Rumunii. Bułgar
najbliżej triumfu
data aktualizacji: 2020.11.08

Jak widać, mocno jesienna aura nie jest problemem na przeprowadzenie żużlowego ścigania
dla prawdziwych pasjonatów tego sportu. 7 listopada w rumuńskiej Brăili rozegrano dwie
rundy indywidualnych mistrzostwa tego kraju.
W ubiegły weekend na tym samym obiekcie w kalendarzu FIM Europe widniała finałowa runda
pucharu MACEC. Zawody nie doszły jednak do skutku z powodów pandemicznych i organizacyjnych.
Rumuńscy pasjonaci speedwaya nie dopuścili jednak do sytuacji, by sezon 2020 zapisał się w historii
żużla w tym kraju, jako rok bez żadnych zawodów. 7 listopada udało się rozegrać dwie rundy
Indywidualnych Mistrzostw Rumunii.
Tegoroczny czempionat składa się z czterech, krótkich rund. Dwie odbyły się w sobotę 7 listopada i
dwie kolejne odbędą się dziś (8 listopada). W związku z tym, że udało się zebrać tylko siedmiu
zawodników i rezerwowego, odbyło się po siedem gonitw w każdym z etapów. Mistrza Rumunii
wyłoni się więc po dwudziestu ośmiu biegach. W związku z małą ilością uczestników, ścigano się po
trzech rajderów.
W obydwu sobotnich rundach triumfował Bułgar Milen Manew, który po dwóch etapach zanotował
na koncie największą zdobycz punktową i jest najbliżej zdobycia tytułu mistrzowskiego. (TUTAJ
można przeczytać rozmowę z bułgarskim zawodnikiem, który ubiegłej zimy opowiedział na łamach

naszego portalu o swojej miłości do żużla). Drugie miejsce zajął Marian Gheorghe, a trzecie Andrei
Popa. Końcowe rezultaty poznamy już niebawem, po rozegraniu dwóch ostatnich rund.
Wyniki 1. rundy IM Rumunii:
1. Milen Manew (CSM Brăila) (2,2,2) 6
2. Marian Gherghe (CSTIA Buc) (2,2,1) 5
3. Andrei Popa (CSTIA Buc) (2,2,0) 4
4. Daniel Gheorghe (CSTIA Buc) (1,0,1) 2
5. Dragos Moosz (CSTIA Buc) (1,W,1) 2
6. Micrea Agrisan (CSTIA Buc) (0,1,1) 2
7. Florin Barabasu (CSM Brăila) (0,0,0) 0
8. Andrei Iancu (CSTIA Buc) NS
Wyniki 2. rundy IM Rumunii:
1. Milen Manew (CSM Brăila) (1,2,2) 5
2. Marian Gheorghe (CSTIA Buc) (2,2,1) 5
3. Andrei Popa (CSTIA Buc) (2,0,2) 4
4. Daniel Gheorghe (CSTIA Buc) (1,1,1) 3
5. Micrea Agrisan (CSTIA Buc) (0,W,2) 2
6. Florin Barabasu (CSM Brăila) (1,0,1) 2
7. Dragos Moosz (CSTIA Buc) (0,ns,-) 0
8. Andrei Iancu (CSTIA Buc) (W) 0
Klasyfikacja po dwóch rundach (stan na 7.11.2020):
1. Milen Manew - 11
2. Marian Gheorghe - 10
3. Andrei Popa - 8
4. Daniel Gheorghe - 5
5. Micrea Agrisan - 4
6. Florin Barabasu - 2
7. Dragos Moosz - 2
8. Andrei Iancu - 0
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