Nowy obiekt na żużlowej mapie, jutro pierwszy turniej. Za
rok jeździć ma tam... Stal Gorzów
data aktualizacji: 2021.02.19

Żużlowa mapa ostatnio została poszerzona o nowy obiekt w argentyńskim Bahía Blanca.
Teraz kolejny tor zostanie oficjalnie otwarty w Stanach Zjednoczonych. Żużlowcy już w
sobotę 20 lutego odjadą tam pierwszy turniej.
Nowy tor żużlowy został zbudowany na obiekcie słynącym z zupełnie czegoś innego. Arena, która
będzie gościć w sobotę pierwsze w historii zawody, mieści się na kompleksie Kern County Raceway
w Bakersfield, którego główne zastosowanie to wyścigi NASCAR. Żużlowy owal jest położony
wewnątrz obiektu i jest dość krótki, jego długość nie przekracza dwustu metrów.
Jest to kolejny tor żużlowy, który będzie czynny w Kaliforni. Przypomnijmy, że najbardziej aktywnym
miejscem dla speedwaya w tym rejonie jest Perris. Odbywają się tam regularnie zawody, m.in.
mistrzostwa USA.
Co ciekawe, nowe tory w argentyńskim Bahia Blanca i amerykańskim Bakersfield łączy polski
wątek. Stal Gorzów toczy rozmowy z działaczami tych ośrodków, aby po nadchodzącym sezonie
odwiedzić wspomniane stadiony. W planach jest m.in. test-mecz gorzowskiej drużyny z reprezentacją
USA. Obecność takich zawodników, jak mistrz świata - Bartosz Zmarzlik z pewnością wpłynęłaby
bardzo pozytywnie na promocję sportu żużlowego wśród amerykańskiej społeczności.

Sobotnie zawody zainaugurują oficjalnie żużlowy owal w Bakersfield. Wcześniej odbyły się tam jazdy
treningowe, w których uczestniczył chociażby Sam Ermolenko. W obsadzie jutrzejszych zmagań nie
brakuje najlepszych nazwisk krajowego speedwaya, takich jak Billy Janniro, Dillon i Max Ruml, Broc
Nicol, czy Sebastian Palmese.

Jazdy treningowe na torze w Bakersfield

Obsada turnieju:
- Billy Janniro
- Dillon Ruml
- Broc Nicol
- Max Ruml
- Eddie Castro
- Sebastian Palmese
- Anthony Dion
- Robbie Sauer
- Rick Shafer
- Brad Sauer
- Blake Borello
- Aaron Fox
- Michael Miller
- Daniel Faria
- Dylan Wagner
- Tim Dion
- Kyle Cunningham
- Mark Fillebrown
- Rees Todd
- Jake Myers
- Kayle LeoGrande
- Michael Wells
- Timmy Dion
- Aidan McNutt
- Sammy Tetrault
- Sean McDougall
- Lawrence McNutt
- Russell Green
- Tyler Moszer
- Ray Holt
- Rheten Todd
Poniżej prezentujemy wideo-zapowiedź przygotowaną przez amerykańskich działaczy.
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