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HVIEZDY PLOCHEJ DRÁHY NA ME V ŽARNOVICI !
Už len deň chýba do najkvalitnejšie obsadených pretekov žarnovickej plochodrážnej sezóny 2014.
Semifinálové kolo Majstrovstiev Európy, ktoré organizačne zabezpečuje Speedway Club Žarnovica
spoločne s Mestom Žarnovica.
Pri pohľade do štart. listiny pretekov každý zbehlejší fanúšik plochej dráhy zistí, že je prešpikovaná
hviezdami nielen európskeho, ale aj svetového formátu. Nebyť snahy Speedway Clubu Žarnovica
organizovať preteky takéhoto významu na našom ovále a podpory Mesta Žarnovica, či štedrosti
sponzorov, slovenský fanúšik by väčšinu z týchto pretekárov mohol vidieť jedine v televízii, alebo
vycestovať za nimi na preteky do zahraničia.
V sobotu sa na našej dráhe predstavia majstri sveta, Európy a národní šampióni v rôznych kategóriách. V štart. listine je stále voľné jedno miesto určené pre domáceho pretekára. Pôvodne, keď sa
žiadalo semifinálové kolo tohto šampionátu bolo určené pre Martin Vaculíka, ktorého žarnovickí
diváci videli vlani na našej dráhe iba vďaka takýmto pretekom. Avšak Martin sa medzitým stal majstrom Európy a dostal miesto stáleho účastníka finálovej série. Ďalším v poradí bol Patrik Búri, no
ten si zlomil ruku v Debrecene a dlhodobé zranenie Jána Mesiarika, taktiež nedovolí jeho štart v
týchto pretekoch. Do štartovnej listiny by sa tak mohol dostať z pozície náhradníka Martin Málek,
ktorý reprezentuje Slovenský tím v Jadranskej lige a dva roky plnil funkciu jeho kapitána.
Štart. listina ME na plochej dráhe – semifinále v Žarnovici:
1. Kai Huckebeck, Nemecko
2. Peter Kildemand, Dánsko
3. Aleš Dryml, Česká republika
4. SVK
5. Richard Hall, Anglicko
6. Adrian Miedziński, Poľsko
7. Kevin Wolbert, Nemecko
8. Tomáš Suchánek, Česká republika
9. Magnus Zetterstrom, Švédsko
10. Janusz Kolodziej, Poľsko
11. József Tabaka, Maďarsko

12. Gabriel Dubernard, Francúzsko
13. Jonas Davidsson, Švédsko
14. Kenni A. Larsen, Dánsko
15. Kauko Nieminen, Fínsko
16. Sébastien Tressarieu, Francúzsko
Náhradníci
17. Martin Málek, Česká republika
18. Martin Gavenda, Česká republika

Začiatok pretekov je naplánovaný na 14.00 hod. Vstup na štadión bude od rána možný len so zakúpenou vstupenkou. Vstupenky sa predávajú do piatku v predpredaji v predajni DeltaCom Žarnovica
oproti kostolu.
Bližšie informácie: www.speedwayclub.sk
Zdroj: speedwayclub.sk
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