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W ostatnich dniach najważniejsze żużlowe informacje dotyczyły reprezentacyjnego
speedwaya i zawodów SoN w Manchesterze, jednak nie zabrakło nowinek także na
krajowym podwórku. Za nami ostatki w Krośnie, kolejne ruchy transferowe oraz finał
brytyjskiej Premiership.

1) Speedway came home. Brytyjczycy mistrzami świata po 32 latach!
Co to były za dwa dni na National Speedway Stadium w Manchesterze! Po fenomenalnych zawodach
reprezentacja Wielkiej Brytanii wygrała finał Speedway of Nations, w decydującym biegu pokonując
Polaków. Biało-czerwoni prowadzili po pierwszym dniu rywalizacji. Wynik mógłby być inny, jednak
Maciej Janowski na drugim łuku zaliczył upadek, a biegowe zwycięstwo Bartosza Zmarzlika do
niczego się nie przydało. Brązowe krążki zawisły na szyjach Duńczyków.

Brytyjscy fani doczekali się mistrzowskiego tytułu, pierwszego od 32 lat

2) Upadki zepsuły święto żużla w Manchesterze
Choć turniej przy Kirky Lane oglądało się po prostu wyśmienicie, to niestety nie zabrakło groźnych
sytuacji. Pierwszego dnia Tai Woffinden, Pontus Aspgren oraz Jacob Thorssell zaliczyli upadki, po
których nie kontynuowali udziału w finale SoN, również w niedzielę. Brytyjczyk w jednym z ostatnich
wyścigów w sobotę zahaczył o motocykl Jasona Doyle'a i po utracie kontroli nad maszyną, wpadł z
impetem w dmuchaną bandę. Pontus Aspgren i Jacob Thorssell wypadli z rywalizacji już na początku
turnieju. Pod bandą zabrakło miejsca dla szwedzkiego duetu oraz wspomnianego Doyle'a i
reprezentanci kraju Trzech Koron nie zdołali utrzymać się na swoich motocyklach.

3) Nie udało się zrewanżować. Brytyjczycy wygrali z Polakami
Na stadionie Ashfield w Glasgow reprezentacja Wielkiej Brytanii pokonała biało-czerwonych 36:35.
Mecz został przerwany po upadku w pierwszym podejściu do 13. wyścigu. Niestety kraksa
wszystkich uczestników tej gonitwy nie wyglądała najlepiej. Winnym całego zdarzenia był Dominik
Kubera, który zahaczył o motocykl Adama Ellisa. Także Kubera najbardziej ucierpiał i został zabrany
do szpitala, ponieważ uskarżał się na ból ramienia. Nagranie z wypadku można zobaczyć TUTAJ.

Dominik Kubera najmocniej ucierpiał podczas kraksy w Glasgow, fot. Ian Charles

4) Wielki mecz Pedersena i tytuł dla Panter
Peterborough Panthers w zeszły czwartek zostali Drużynowymi Mistrzami Wielkiej Brytanii. W
rewanżowym spotkaniu finałowym ekipa z East of England Showground pokonała Belle Vue Aces
51:39 i bez większych kłopotów odrobiła stratę z pierwszego meczu, choć goście długo pozostawali
w bliskim kontakcie, a nawet prowadzili. Mecz w Peterborough był pożegnaniem Bjarne Pedersena z
profesjonalną karierą.

5) Turniej juniorów w Krośnie dla częstochowian
W poniedziałkowe popołudnie na stadionie w Krośnie odbyła się jedna z ostatnich imprez w Polsce w
sezonie 2021. Na Podkarpaciu pojawili się juniorzy z całej Polski, a w turnieju parowym poza
zasięgiem rywali byli zawodnicy Eltrox Włókniarza Częstochowa, Kajetan Kupiec i Franciszek
Karczewski. Indywidualnie bardzo dobrze spisał się Przemysław Konieczny, który nie znalazł
pogromcy. Przy Legionów ścigali się również zawodnicy w klasie 250cc, a turniej wygrał Bartosz
Bańbor.

6) Rory Schlein skończył karierę... na podium własnego turnieju
Również w poniedziałek na Monmore Green w Wolverhampton odbyły się zawody, które zakończyły
profesjonalną karierę żużlową Rory'ego Schleina. Australijczyk stanął na trzecim miejscu podium i
uznał wyższość tylko Danny'ego Kinga oraz Ryana Douglasa. Niebezpieczny upadek w pierwszym
podejściu do wyścigu finałowego zaliczył Luke Becker. Amerykanin uniknął na szczęście poważnych
konsekwencji.

Rory Schlein zakończył karierę. W ostatnich latach był związany z Wolverhampton Wolves, fot. Ian
Charles

7) Ambitne plany w Rzeszowie. Ekstraliga głównym celem
Działacze 7R Stolaro Stali Rzeszów zaprezentowali władzom miasta plan rozwoju klubu oraz
popularności dyscypliny w stolicy Podkarpacia. Ekipa chce w ciągu dwóch najbliższych sezonów
awansować do eWinner 1. Ligi Żużlowej, stworzyć mini tor oraz Centrum Sportu Motorowego.
Wisienką na torcie założeń jest awans do PGE Ekstraligi przed 2032 rokiem.

8) Stara i nowa twarz w Aforti Starcie Gniezno
Ostatni tydzień był bardzo intensywny pod kątem rynku transferowego. Wieści z targu zawodników i
menadżerów zaczynamy od Gniezna, albowiem Aforti Start był jedną z najaktywniejszych, jeśli nie
najaktywniejszą drużyną ostatnich dni. Do pierwszej stolicy Polski wraca Antonio Lindbäck, który
bronił barw Startu w przeszłości. Szwed został zaprezentowany wraz ze swoim rodakiem, Philipem
Hellströmem-Bängsem. Nową twarzą w Gnieźnie będzie Ernest Koza, który w środę pożegnał się z
fanami Unii Tarnów, a już dzień później klub z Wielkopolski poinformował o porozumieniu z 27latkiem.

Powrót do Polski Antonio Lindbäcka to jedna z największych niespodzianek tego roku, fot. Wojta
Zavřel

9) Kevin Fajfer odchodzi z Gniezna
Zostajemy jeszcze w Gnieźnie, ponieważ kolejną zmianą w porównaniu do zakończonego sezonu
będzie brak Kevina Fajfera. Żużlowiec Aforti Startu pożegnał się już z kibicami i poinformował, że w
2022 roku nie będzie już zawodnikiem tego klubu. Fajfer zaznaczył, że decyzja o zmianie otoczenia
nie należała do niego, a on sam chciałby zostać, jednak nie znajdzie miejsce w składzie.

10) Rempała zostanie w eWinner 1. Lidze?
Unia Tarnów z hukiem spadła do 2. Ligi Żużlowej, ale wielu jej zawodników znajdzie zatrudnienie na
zapleczu PGE Ekstraligi. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich będzie Dawid Rempała.
Wychowanek klubu pożegnał się już z fanami „Jaskółek” i ogłosił odejście z Unii. Wiele wskazuje na
to, że junior dołączy do zielonogórskiego Falubazu, któremu zależeć będzie na powrocie do PGE
Ekstraligi.

11) Wybrzeże Gdańsk sprowadzi nowego juniora
Mimo braku awansu do finału eWinner 1. Ligi Żużlowej, Zdunek Wybrzeże Gdańsk nie składa broni i
spróbuje znów wywalczyć promocję do PGE Ekstraligi. Pomóc ma w tym Kamil Marciniec, który
niebawem dołączy do zespołu, o czym poinformował w ostatnich dniach Eryk Jóźwiak. Gdańszczanie
muszą łatać dziury, ponieważ Amadeusz Szulist zakończył przygodę z czarnym sportem, a Piotr
Gryszpiński skończył już 21 lat.

Kamil Marciniec będzie nowym zawodnikiem Zdunek Wybrzeża Gdańsk, fot. Łukasz Wilk

12) W Ostrowie nie będzie rewolucji. Klindt zostaje
Nicolai Klindt stanie przed szansą na spróbowanie swoich sił w najlepszej żużlowej lidze świata.
Choć Duńczyk nie był w zakończonym sezonie mocnym punktem Arged Malesy Ostrów Wielkopolski,
to 32-latek liczy na progres i zdecydował się na pozostanie w szeregach beniaminka PGE Ekstraligi.
Warto dodać, że dla Klindta sezon 2022 będzie już piątym z rzędu w wielkopolskim klubie.

13) Fogo Unia wyłowiła trzy talenty
W tym tygodniu przegląd kończymy w Lesznie. Fogo Unia w czwartkowy poranek ogłosiła nazwiska
trzech zawodników, którzy za rok będą do dyspozycji Piotra Barona. Chodzi o Jamesa Pearsona oraz
braci Knudsenów. Cała trójka startowała a Stadionie im. Alfreda Smoczyka podczas szkoleniowych
turniejów przed kilkoma tygodniami. Najlepiej wypadł 18-letni Jesper Knudsen, ale należy zaznaczyć,
że James Pearson ma dopiero 16 lat i w Lesznie pokazał się z niezłej strony. Najstarszy z nowych
zawodników to Jonas Knudsen (rocznik 2001).

Jesper Knudsen to bardzo utalentowany zawodnik i były mistrz świata oraz Europy w klasie 250cc,
fot. Roman Biliński
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