Pogoda napawa optymizmem! Prognozy dla żużlowych miast
na najbliższy weekend
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Już za kilka dni poznamy nowego Drużynowego Mistrza Polski! Oprócz tego odbędzie się
kolejny finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Zaplanowano także kilka innych
żużlowych imprez. Sprawdziliśmy prognozy pogody dla miast, w których pojadą w najbliższy
weekend!
Tarnów
W piątek na domowym torze Jaskółek zawodnicy powalczą w IV Memoriale Krystiana Rempały.
Turniej miał się odbyć już tydzień temu, lecz plany pokrzyżowała pogoda. Tym razem w piątek nie
powinno padać, lecz pojawi się zachmurzenie. Jeśli prognozy się sprawdzą, to zawody odbędą się na
spokojnie. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z listą startową oraz układem biegów TUTAJ.

Wittstock
Tego samego dnia w Wittstock zawodnicy 2. LŻ powalczą o miano najlepszego na swoim szczeblu
rozgrywkowym. Na torze w Niemczech zobaczymy reprezentantów wszystkich drużyn z zaplecza
eWinner 1. LŻ. W piątek w Wittstock raczej nie wystąpią opady. Dzień wcześniej może spaść deszcz,
lecz nie powinien on wpłynąć na rozegranie zawodów. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji
TUTAJ.

Krosno
Jedyny turniej w sobotę odbędzie się w Krośnie. Właśnie na tamtejszym torze młodzieżowcy stoczą
bój w 2. finale IMŚJ. Pierwsze zawody wygrał Mads Hansen, który w finale pokonał Jakuba
Miśkowiaka, Wiktora Lamparta oraz Noricka Blödorna. Początek sobotnich zmagań zaplanowano na
19:00. W Krośnie kilka dni przed turniejem może być deszczowo, lecz według prognozy w sobotę ma
nie padać. Relacja LIVE z zawodów dostępna będzie TUTAJ.

Landshut
Niedzielę rozpoczniemy w Landshut. Równo w południe zawodnicy powinni wyjechać do pierwszego
z trzydziestu biegów o awans do eWinner 1. LŻ. Tamtejsze Trans MF Devils podejmie OK Bedmet
Kolejarza Opole. W Landshut ma być ładna pogoda aż do… końca tygodnia! Już od poniedziałku
mogą pojawić się opady deszczu. To oznacza, że zawody najprawdopodobniej się odbędą. Układ par
na to spotkanie jest dostępny TUTAJ.

Ostrów Wielkopolski
Nadszedł także czas na pierwszą połowę w finale eWinner 1. LŻ. Najpierw odbędzie się mecz w
Ostrowie Wielkopolskim. Gospodarze z całą pewnością będą chcieli wygrać i zbudować przewagę
przed rewanżem w Krośnie. W niedzielę na południu wielkopolski zapowiadana jest bardzo ładna
pogoda, wręcz idealna na żużel. Portal speedwaynews.pl przeprowadzi relację z tego meczu TUTAJ.

Gorzów Wielkopolski
Przed drugim meczem o brąz spokojniejsi są zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ w
Lesznie wygrali 49:41. W niedzielę na torze Moje Bermudy Stali odbędzie się rewanżowe spotkanie.
Prognozy pogody na ten dzień napawają optymizmem, ponieważ w Gorzowie Wielkopolskim będzie w
miarę ciepło oraz powinno się obyć bez opadów. Już teraz można sprawdzić układ par na ten mecz
TUTAJ.

Wrocław
Pora także na rozdanie najważniejszego trofeum w PGE Ekstralidze. Złoto zgarnie Betard Sparta
Wrocław lub Motor Lublin. Dla Koziołków byłoby to pierwsze zwycięstwo w historii DMP. W niedzielę
we Wrocławiu będzie podobna pogoda, jak w dwóch poprzednich miastach. Jest to świetna
informacja, ponieważ kibice mogą spokojnie się wybrać na stadion i poznać nowego triumfatora PGE
Ekstraligi. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE z tego spotkania TUTAJ.
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