Wybrzeże wyjechało na tor. Nie obyło się bez upadku
(foto+wideo)
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Zdunek Wybrzeże Gdańsk nieco dłużej niż inne kluby musiało czekać na możliwość wyjazdu
na tor. Pogoda nie była łaskawa dla nadmorskiego klubu, jednak we wtorek gdańszczanom
udało się zaliczyć pierwsze próbne jazdy przy ul. Zawodników.
Zawodnicy i sztab szkoleniowy Zdunek Wybrzeża dość długo mogli narzekać na niekorzystną
pogodę. Choć gdańszczanie planowali jazdy już w ubiegłym tygodniu, to aura nie pozwoliła na
zapoznanie z nawierzchnią domowego owalu.
Wcześniej na tor zdążyli wyjechać ligowi rywale Zdunek Wybrzeża. Na początku marca próbne
okrążenia kręcili zawodnicy ROW-u Rybnik czy też Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Zapowiadany
spadek temperatur nie zniechęcił jednak gdańszczan do pierwszego treningu. We wtorkowe
popołudnie na stadionie w Gdańsku zabrzmiał warkot motocykli, a trenowali m.in. nowi zawodnicy
Zdunek Wybrzeża, Jakub Jamróg i Michał Gruchalski. Wychowanek Unii Tarnów co roku stara się
odbyć pierwsze treningi w połowie marca. - Już od paru lat przyjąłem sobie taką taktykę, że w
okolicach 15 marca wyjeżdżam na tor. To dla mnie taki „deadline”, choć gdybyśmy musieli poczekać
jeszcze tydzień ze względu na pogodę, to nic by się nie stało. Optymalny termin. Pogoda będzie
sprzyjać i potrenujemy, żeby pewniej poczuć się na motocyklach - mówi Jakub Jamróg.

Chwile przed upadkiem Kajbuszewa (fot. media społecznościowe Wybrzeża Gdańsk)
Nie obyło się bez upadków. Dość niebezpiecznie wyglądała kraksa Aleksandra Kajbuszewa, ale
gdańsk klub uspokoił kibiców i zapewnił, że ze zdrowiem zawodnika wszystko jest w porządku. - Nic
mu się nie stało. Miał w pamięci, że w Gdańsku zawsze było twardo, a dzisiaj tor go zaskoczył. To był
jego pierwszy trening, bardzo chciał się pokazać. Taki jest żużel - wyjaśnia menadżer Wybrzeża, Eryk
Jóźwiak.

fot. media społecznościowe Wybrzeża Gdańsk)
Przypomnijmy, że pojawiła się oficjalna informacja o dacie startu sezonu eWinner 1. Ligi Żużlowej.
Gdańszczanie w pierwszej kolejce zmierzą się w Tarnowie z tamtejszą Unią. To spotkanie odbędzie
się w Wielkanoc, 4 kwietnia.
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