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styczeń 2013
Wpis do KRS-u
W połowie stycznia dobiegł końca jeden z ważnych etapów reorganizacji struktury Warszawskiego
Towarzystwa Speedwaya. WTS Warszawa został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, a tym
samym został wykreślony z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Biuro Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy. Tym samym stowarzyszenie będzie teraz mogło w łatwiejszy i bardziej
przystępny sposób prowadzić swoją działalność. WTS został wpisany do rejestru pod numerem
0000445711. Zgodnie z obowiązującym statutem stowarzyszenie będzie mogło również prowadzić
działalność gospodarczą. W statucie dalej utrzymano zapis o charakterze stowarzyszenia non-profit.

Pomoc organizacyjna w czasie finału Drużynowych Mistrzostw Świata
w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku
W styczniu na torze lodowym Błonie w Sanoku odbył się dwudniowy finał Drużynowych Mistrzostw
Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie. Po raz pierwszy wystartowała w nim polska
reprezentacja! Grzegorz Knapp, Paweł Strugała oraz Mirosław Daniszewski zajęli w finałowej
rozgrywce czwarte miejsce, a do trzeciego stracili tylko jeden punkt. Członkowie Warszawskiego
Towarzystwa Speedwaya po raz kolejny współpracowali przy organizacji tej imprezy.
Do największych faworytów imprezy należało zaliczyć oczywiście drużynę rosyjską, w barwach której
wystąpiła legenda światowego ICE Racingu, Nikołaj Krasnikow. Zgodnie z przewidywaniami Rosjanie
wygrali całe zawody, ale dużo problemów sprawili im Austriacy. Transmisja zawodów została
przeprowadzona na antenie TVP Sport.
Przypominamy, że Warszawskie Towarzystwo Speedwaya dążyło do organizacji towarzyskich
zawodów w wyścigach motocyklowych na lodzie na torze Stegny w połowie marca 2013 (na koniec
sezonu łyżwiarskiego). Z powodu zaporowej stawki za wynajem obiektu zawody nie doszły do skutku
mimo zainteresowania ze strony telewizji oraz lokalnych sponsorów.
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marzec 2013
IV edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego na Żużlowe Zdjęcie
Roku
Tuż przed rozpoczęciem meczu III kolejki Enea Ekstraligi pomiędzy Unibaxem Toruń a Betardem
Spartą Wrocław odbyło się wręczenie nagrody dla zwycięzcy w ogólnopolskim konkursie
fotograficznym Żużlem w Obiektyw – Żużlowe Zdjęcie 2012 Roku. Zwycięzcą czwartej edycji okazał się
Łukasz Trzeszczkowski za zdjęcie „Ugotowany Chris Bomber Harris”. Jego praca w głosowaniu jury
otrzymała 121 punktów na 200 możliwych i tym samym uzyskała tytuł Żużlowego Zdjęcie 2012 Roku.
Drugie miejsce zdobyła Weronika Waresiak – 103 punkty. Przypominamy, że jej zdjęcie „Kto odpuści
– ten przegrywa” zgromadziło również najwięcej głosów w głosowaniu Internautów. Trzecie miejsce
zajęła praca „Bez paniki, damy radę” autorstwa Grzegorza Przygodzińskiego. O wyborze zdjęcia roku
zadecydowało honorowe jury, w skład którego w tym roku wchodzili najlepsi polscy dziennikarze
zajmujący się sportem żużlowym m.in. Tomasz Lorek, Piotr Olkowicz czy Bartłomiej Czekański.
W IV edycji konkursu Żużlem w Obiektyw, czyli Żużlowe Zdjęcie 2012 Roku nadesłano blisko pół
tysiąca prac z całej Europy. W głosowaniu publiczności za pośrednictwem facebooka Internauci
oddali prawie pięć tysięcy głosów. Organizatorem konkursu było Warszawskie Towarzystwo
Speedwaya. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Związek Motorowy, Speedway Ekstraliga
Sp. z o.o. oraz firma One Sport z Torunia. W głosowaniu Internautów do wygrania były bilety na I finał
Indywidualnych Mistrzostw Europy (Speedway European Championship) w nowej formule.
Najlepsze zdjęcia konkursowe można obejrzeć na stronie internetowej konkursu znajdującej się pod
adresem: www.zuzlemwobiektyw.pl.

5

kwiecień 2013
WTS Speedway Typer
Po raz kolejny Warszawskie Towarzystwo Speedwaya zaprosiło do zabawy w typowanie wyników
najlepszej żużlowej ligi na świecie – Enea Ekstraligi. Tym razem przygotowano specjalną aplikację na
portalu społecznościowym facebooku dzięki zaangażowaniu braci Damiana i Michała Mańskich.
Osoba, która na przestrzeni całego sezonu zdobyła najwięcej punktów, otrzymała karnet na wskazany
przez siebie stadion w sezonie 2014. Z kolei w każdej kolejce do wygrania były bilety na ciekawie
zapowiadające się zawody rangi krajowej oraz międzynarodowej.
Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej
www.wtswarszawa.pl/typer. Główną platformą zabawy byłae aplikacja na facebooku, która powstała
dzięki braciom Damianowi i Michałowi Mańskim.
Platforma jest niezwykle intuicyjna. W panelu wystarczy wpisać typy na daną kolejkę Enea Ekstraligi.
Typowanie jest zamykane na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego meczu w danej kolejce.
W czasie trwania projektu systematycznie dodawane są nowe nagrody w postaci biletów na
najważniejsze wydarzenia żużlowe.
Celem projektu jest integracja środowiska żużlowego z całej Polski oraz wykorzystanie nowoczesnych
technologii do promocji sportu żużlowego.
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maj 2013
Współpraca z GKSŻ przy projekcie Zawodnik Miesiąca
Dzięki współpracy z Główną Komisją Sportu Żużlowego uruchomiony został nowy projekt polegający
na wyborze Zawodnika Miesiąca. Po każdym tygodniu Kapituła złożona z działaczy i dziennikarzy
typuje najlepszych, jej zdaniem, zawodników minionego okresu w Ekstralidze, I oraz w II lidze. Lista
nominowanych pojawia się na stronie www.polskizuzel.pl najpóźniej we wtorek.
Spośród nich kibice za pośrednictwem strony www.polskizuzel.pl wybiorają najlepszego ich zdaniem
zawodnika w danym tygodniu. Głosowanie trwa do soboty włącznie. Raz w miesiącu z żużlowców,
którzy otrzymali wyróżnienie Zawodnik Tygodnia wybierany jest Zawodnik Miesiąca. Wyboru
dokonuje Kapituła po zakończeniu danego miesiąca, wyniki są następnie prezentowane na stronie
www.polskizuzel.pl i przekazywane mediom. Zawodnik Miesiąca otrzymuje przed jednym z kolejnych
meczów okolicznościową statuetkę ufundowaną przez GKSŻ, którą wręczy przedstawiciel Komisji
bądź Ekstraligi.
W sezonie 2013 w skład kapituły wszedł m.in. członek WTS-u, Wojciech Jankowski.

Współpraca z GKSŻ
Współpraca z Główną Komisją Sportu Żużlowego została w trakcie roku rozszerzona o szereg
projektów promocyjnych: organizację konferencji prasowej przed półfinałem Drużynowego Pucharu
Świata w Częstochowie, pomoc w organizacji spotkania z klubami I i II ligi po zakończeniu sezonu
2013 w Grudziądzu oraz negocjacje związane z konkursem ofert na prawa telewizyjne do rozgrywek
I ligi w sezonie 2014.
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lipiec 2013
Licytacja brązowego medalu MDMP
Brązowy medal Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski wywalczony przez drużynę WTS Nice
Warszawa w sezonie 2012 został wystawiony na aukcję charytatywną w celu zdobycia środków dla
kibica sportu żużlowego, Pawła Nowika. Zwycięzca licytacji zobligował się do zapłaty 510 zł. Cały
dochód z licytacji został przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kibica sportu żużlowego
– Pawła Nowika, który cierpi na nieuleczalną chorobę.

Speedway European Championships (SEC)
Warszawskie Towarzystwo Speedwaya podjęło współpracę z promotorami Indywidualnych
Mistrzostw Europy w nowej formule (Speedway European Championships). Cykl składał się z czterech
turniejów. Zmagania rozpoczęły się w lipcu w Gdańsku, następnie odbyły się zawody w Togliatti,
Gorican i Rzeszowie. Oficjalnym nadawcą ME na żużlu była największa sportowa stacja telewizyjna
w Europie – Eurosport.
Kanał Eurosport relacjonował na żywo zawody do 71 krajów Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku,
a do realizacji imprezy wykorzysta nowatorskie rozwiązania. Promocja żużla na tak wielką skalę
rozpoczęła się 8 czerwca, kiedy to Eurosport przeprowadził bezpośrednią relację z toruńskiej
Motoareny, gdzie odbyły się nieoficjalne mistrzostwa świata w parach – Eurosport Speedway Best
Pairs. Kanał dotarł wówczas ze swoją transmisją aż do 4 mln widzów na świecie, z których wielu miało
okazję oglądać zawody na żużlu po raz pierwszy. Zmagania żużlowców pokazywane były z dwunastu
kamer.
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październik 2013
II Memoriał Władysława Pietrzaka
Zwycięstwem Oskara Fajfera zakończył się II Memoriał Władysława Pietrzaka rozegrany 1.10.2013 w
Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki wygranej gnieźnianin wystartował w spotkaniu Polska U21 – Polska
U19. Fajfer był upatrywany w gronie faworytów wtorkowych zmagań i potwierdził oczekiwania
kibiców. Choć po fazie zasadniczej zajmował czwarte miejsce, bieg finałowy rozstrzygnął na swoją
korzyść i zapisał się w historii jako drugi zwycięzca memoriału W. Pietrzaka.
Wtorkowe zawody rozegrano z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. Pierwsza edycja
Memoriału odbyła się 4 sierpnia 2011 na torze w Pile. Wówczas zwycięstwo odniósł Piotr Pawlicki.
Przed rozpoczęciem zmagań doszło do jednej zmiany na liście startowej. Nieobecnego w Ostrowie
Rafała Malczewskiego zastąpił pierwszy rezerwowy Adrian Gała. Gnieźnianin pokazał się z dobrej
strony. Po słabszych startach potrafił wyprzedzać na dystansie rywali, dzięki czemu na swoim koncie
zapisał łącznie dziewięć „oczek”.
Autorem sporej niespodzianki był Daniel Kaczmarek z leszczyńskiej Unii. Zaledwie 16-letni zawodnik
zgromadził w rundzie zasadniczej aż czternaście punktów i mógł jako pierwszy wybierać pole
startowe w wyścigu finałowym. Decydująca gonitwa nie poszła jednak po myśli zawodnika Unii.
Kaczmarek przegrał start, następnie został zamknięty przez rywali i nie był w stanie nawiązać walki
z przeciwnikami. Zwyciężył Oskar Fajfer, który po fazie zasadniczej zajmował czwarte miejsce,
a awans do finału uzyskał dzięki bezpośredniej wygranej z Mateuszem Borowiczem.
Reportaż z zawodów przeprowadziła telewizja Orange Sport.
Końcowa klasyfikacja:
1. Oskar Fajfer – 10 (2,3,3,1,1) + 1. miejsce w finale
2. Ernest Koza – 12 (3,2,1,3,3) + 2. miejsce w finale
3. Adrian Cyfer – 11 (d,3,3,2,3) + 3. miejsce w finale
4. Daniel Kaczmarek – 14 (2,3,3,3,3) + 4. miejsce w finale
5. Mateusz Borowicz – 10 (3,1,2,3,1)
6. Hubert Łęgowik – 9 (3,2,3,1,0)
7. Łukasz Kaczmarek – 9 (3,1,1,1,3)
8. Adrian Gała – 9 (1,2,2,2,2)
9. Patryk Karczmarz – 6 (1,3,0,0,2)
10. Bartosz Bietracki – 6 (2,2,0,2,0)
11. Alex Zgardziński – 5 (1,0,0,3,1)
12. Oskar Bober – 5 (2,0,2,0,1)
13. Mike Trzensiok – 5 (1,1,1,2,0)
14. Marcin Nowak – 4 (0,d,2,0,2)
15. Kacper Woryna – 4 (0,0,1,1,2)
16. Dominik Kossakowski – 1 (0,1,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (67,83) Łęgowik, Bietracki, Trzensiok, Woryna
2. (68,88) Koza, Bober, Gała, Nowak
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3. (68,31) Borowicz, D. Kaczmarek, Zgardziński, Kossakowski
4. (68,44) Ł. Kaczmarek, Fajfer, Karczmarz, Cyfer (d/1)
5. (68,56) D. Kaczmarek, Koza, Ł. Kaczmarek, Woryna
6. (68,03) Karczmarz, Bietracki, Kossakowski, Nowak (d/start)
7. (67,78) Cyfer, Gała, Trzensiok, Zgardziński
8. (67,62) Fajfer, Łęgowik, Borowicz, Bober
9. (69,50) Fajfer, Nowak, Woryna, Zgardziński
10. (67,94) Cyfer, Borowicz, Koza, Bietracki
11. (68,09) D. Kaczmarek, Bober, Trzensiok, Karczmarz
12. (68,50) Łęgowik, Gała, Ł. Kaczmarek, Kossakowski
13. (68,97) Borowicz, Gała, Woryna, Karczmarz
14. (68,61) Zgardziński, Bietracki, Ł. Kaczmarek, Bober
15. (68,61) Koza, Trzensiok, Fajfer, Kossakowski
16. (67,90) D. Kaczmarek, Cyfer, Łęgowik, Nowak
17. (68,34) Cyfer, Woryna, Bober, Kossakowski
18. (68,00) D. Kaczmarek, Gała, Fajfer, Bietracki
19. (69,16) Ł. Kaczmarek, Nowak, Borowicz, Trzensiok
20. (68,88) Koza, Karczmarz, Zgardziński, Łęgowik
Bieg finałowy:
21. (68,78) Fajfer, Koza, Cyfer, D. Kaczmarek
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listopad – grudzień 2013
Prace nad ICE Racing Warsaw Cup
Ze względu na zainteresowanie telewizji Eurosport wznowione zostały starania o organizację turnieju
w wyścigach motocyklowych na lodzie. Kluczową kwestią jest współpraca z Warszawskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji. Wstępnie zarezerwowano termin 14.03.2014 r. Piątkowa data zapewni
odpowiednią frekwencję na trybunach oraz oglądalność przed telewizorami. W listopadzie i grudniu
trwały rozmowy z potencjalnymi partnerami i sponsorami w celu uzyskania odpowiedniego budżetu.
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