Mistrzostwa Świata Super Enduro po raz trzeci w TAURON
Arenie Kraków [KONKURS]
2018-12-05
Już po raz trzeci w krakowskiej TAURON Arenie odbędzie się inauguracja Mistrzostwa Świata
Super Enduro. Najlepsi zawodnicy z całego świata zmierzą się podczas tego niesamowitego
widowiska w sobotę 8 grudnia, o godz. 18.00.

Moc atrakcji gwarantowana. Do tego wspaniała sportowa atmosfera. Udział w
zawodach wezmą m.in. sześciokrotny Mistrz Świata Super Enduro Tadeusz „Taddy”
Błażusiak oraz Emil Juszczak. Dwie poprzednie rundy Mistrzostw Świata Super Enduro,
organizowane w Krakowie w latach 2016 i 2017, okrzyknięte zostały najlepszymi w
całej dotychczasowej historii Super Enduro.
Super Enduro to: najbardziej emocjonująca dyscyplina motocyklowa rozgrywana w
halach sportowych na całym świecie; 14 zawodników w każdym z wyścigów,
zmagających się z torem zbudowanym z 1000 m szesc3 ziemi, drewnianych bali,
wielkich opon i ogromnych głazów; szybkość, adrenalina, spektakularne wywrotki i
zaskakujące zwroty akcji tworzące niesamowite sportowe widowisko; wspaniała
sportowa atmosfera dzięki kibicom motosportu.
Polski Super Enduro Dream Team to rodacy pochodzący z Małopolski, istny „dream
team”, niczym skoczkowie narciarscy:
Tadeusz „Taddy” Błażusiak to 6-krotny Mistrz Świata, oraz Emil Juszczak, aktualnie na
2. pozycji światowego rankingu w kategorii junior.
Mistrzostwa Świata Super Enduro w Krakowie to także:
- znakomita ceremonia otwarcia
– oprawa artystyczna okraszona dużą dawką ognia, muzyki, tańca i świateł tworząca
niezapomniane show,
- dodatkowe atrakcje i konkursy,
- sesje autografów z zawodnikami,
- możliwość uczestnictwa w sesjach treningowych.
Patronem honorowym wydarzenia jest zwycięzca Rajdu Dakar 2015 – Rafał Sonik.
Program:
16:00
16:30
18:00
18:15
18:25
19:25
19:45
19:50
21:00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

drzwi otwarte
17:00 – sesja autografów z zawodnikami
ceremonia otwarcia
wyścig Super Pole
rozpoczęcie wyścigów klasy Junior, Prestige oraz Pucharu Europy
przerwa
pokaz Fire & Dance
wyścigi klasy Junior, Prestige, Puchar Europy
dekoracja zwycięzców

Bilety są już dostępne na stronie internetowej www.eventim.pl.

KONKURS
Mamy dla Was podwójne zaproszenie na sobotnie Mistrzostwa Świata Super
Enduro w TAURON Arenie Kraków! Jak je zdobyć? Przekonajcie nas, dlaczego
to właśnie Wy powinniście dostać zaproszenie! Odpowiedzi podsyłajcie na
konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 7 grudnia do godz. 12 w tytule maila
wpisując SUPER ENDURO. Zwycięzców o nagrodzie poinformujemy indywidualnie tego
samego dnia.
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