Angielscy żużlowcy z ocenami w programie rozwoju
„wschodzących gwiazd”
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W zbliżającym się sezonie na Wyspach Brytyjskich każdy zespół będzie musiał posiadać w
składzie przynajmniej jednego młodzieżowca z określoną oceną w programie rozwoju
„wschodzących gwiazd”. Znamy już noty brytyjskich juniorów.
Za niecałe trzy miesiące po rocznej przerwie powrócą rozgrywki w SGB Premiership oraz
Championship. Ligowa rywalizacja w Wielkiej Brytanii nieco różnić będzie się od poprzednich
sezonów, a to z powodu zmiany przepisów dotyczących budowy składów. Anglicy w trosce o rozwój
młodych i utalentowanych zawodników wprowadzili system, którego głównym założeniem ma być
ułatwienie im startu.
W sezonie 2021 każda z drużyn będzie musiała mieć w składzie jedną „wschodzącą gwiazdę”.
Zespoły w Premiership, czyli najwyższej lidze, muszą zbudować drużynę z sześciu zawodników z
maksymalną średnią na poziomie 35,5 oraz jednym juniorem ocenionym na 4 „gwiazdki” lub niżej.
Na niższym szczeblu kluby mają dwie możliwości. Mogą występować z sześcioma zawodnikami ze
średnią 39 oraz juniorem z 2 „gwiazdkami” lub z żużlowcami o łącznej średniej 38 i młodzieżowcem
wycenionym na 3 „gwiazdki”.
O planowanych zmianach pisaliśmy już w styczniu, jednak wówczas nie było wiadomo, na ile zostaną
„wycenieni” poszczególni zawodnicy. Dopiero teraz znamy szczegółowe oceny żużlowców. -

Uznaliśmy, że w tym momencie ważna jest przyszłość brytyjskich młodzieżowców. Wiele pracy
zostało włożonej w nasz projekt, a zaproszenia do jazdy zostały wysłane do wszystkich wymienionych
zawodników - mówi z dumą Rob Godfrey, szef brytyjskich promotorów, który zaznacza, że oceny
zawodników zostały zaakceptowane przez szerokie grono, także przez Eurosport, który będzie
odpowiadać za relacje z meczów ligi angielskiej.
Juniorzy z 1 „gwiazdką”:
Nathan Ablitt, Joe Alcock, Sam Bebee, Paul Bowen, Arran Butcher, James Chattin, Jacob Clouting,
Sheldon Davies, Kieran Douglas, Kelsey Dugard, Josh Embleton, Archie Freeman, Dan Gilkes, Sam
Hagon, Luke Harrison, Elliot Kelly, Connor King, Harry McGurk, Gregor Millar, Lewis Millar, Jake
Mulford, Jordan Palin, Ben Rathbone, George Rothery, Danny Smith, Tom Spencer, Alex Spooner,
Ryan Terry-Daley, Joe Thompson, Dan Thompson, Danno Verge, Mason Watson, Ben Woodhull
Juniorzy z 2 „gwiazdkami”:
Richard Andrews, Henry Atkins, Greg Blair, Connor Coles, Luke Harris, Jordan Jenkins, Joe Lawlor,
Jack Parkinson-Blackburn, Danny Phillips
Juniorzy z 3 „gwiazdkami”:
Leon Flint, Danyon Hume, Drew Kemp, Ryan Kinsley, Luke Ruddick, Jack Smith
Juniorzy z 4 „gwiazdkami”:
Tom Bacon, Josh Bates, Kyle Bickley, Tom Brennan, Nathan Greaves, Connor Mountain, Anders
Rowe, James Shanes
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