KALENDÁŘ VYBRANÝCH PLOCHODRÁŽNÍCH ZÁVODŮ V ROCE 2021
PLOCHÁ DRÁHA VE SVĚTĚ
Speedway Grand Prix
24.4.2021_Terenzano (ITA)_kvůli koronavirové pandemii závod zrušen
22.5.2021_Teterow (DEU)_kvůli koronavirové pandemii závod zrušen
16.7.2021_Praha (CZE)
17.7.2021_Praha (CZE)
17.7.2021_Cardiff (GBR)_kvůli koronavirové pandemii závod zrušen
30.7.2021_Wroclaw (POL)
31.7.2021_Wroclaw (POL)
7.8.2021_Lublin (POL)
14.8.2021_Målilla (SWE)
28.8.2021_Togliatti (RUS)
11.9.2021_Vojens (DNK)
2.10.2021_Toruń (POL)
Startovní listina pro rok 2021:
1. Bartosz Zmarzlik (95) (POL)_1.GP 2020
2. Tai Woffinden (108) (GBR)_2.GP 2020
3. Fredrik Lindgren (66) (SWE)_3.GP 2020
4. Maciej Janowski (71) (POL)_4.GP 2020
5. Leon Madsen (30) (DNK)_5.GP 2020
6. Jason Doyle (69) (AUS)_6.GP 2020
7. Artjom Laguta (222) (RUS)_WC SGP_(7.GP 2020)
8. Emil Sajfutdinov (89) (RUS)_WC SGP_(8.GP 2020)
9. Martin Vaculík (54) (SVK)_WC SGP_(9.GP 2020)
10. Max Fricke (46) (AUS)_WC SGP_(10.GP 2020)
11. Matej Žagar (55) (SLO)_1.Challenge 2020_(11.GP 2020)
12. Anders Thomsen (105) (DNK)_WC SGP
13. Oliver Berntzon (93) (SWE)_2.Challenge 2020
14. Krzystof Kasprzak (187) (POL)_3.Challenge 2020
15. Robert Lambert (505) (GBR)_1.SEC
16. divoká karta pořadatele
17. traťová rezerva pořadatele
18. traťová rezerva pořadatele
Pozn.: Nominovaní náhradníci jsou pro SGP 2021 1. Aleksandr Loktajev (UKR), 2. Jaimon
Lidsey (AUS), 3. Dominik Kubera (POL), 4. Olegs Michajlovs (LAT), 5. Daniel Bewley
(GBR), 6. Lukas Fienhage (DEU), 7. Jan Kvěch (CZE). V případě nutnosti více náhradníků
pro SGP 2021, budou nominovaní komisí SGP.
Do celkového hodnocení SGP se nebudou sčítat body z jízd, ale budou se přidělovat body dle
klíče 20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0-0.
V seriálu SGP se pro rok 2022 udrží pouze šest nejlepších závodníků z celkové klasifikace.
Doplní je tři nejlepší závodníci z challenge a také vítěz mistrovství Evropy jednotlivců.
Komise SGP bude mít právo nominovat pět stálých divokých karet. Šestnáctým závodníkem
bude již tradičně divoká karta pořadatele.
Speedway of Nations

17.9.2021_Daugavpils (LAT)-semifinále 1
18.9.2021_Daugavpils (LAT)-semifinále 2
16.-17.10.2021_Manchester (GBR)-finále
Soutěž pod názvem Speedway of Nations (SON) je v podstatě Mistrovství světa dvojic. Vše
začne dvěma semifinálovými závody. 14 dvojic bude rozděleno do dvou semifinálových
skupin, odkud postoupí vždy tři nejlepší do finále, kde už je nasazen pořadatel finálových
závodů, pro letošní rok tedy britský tým. Finálový víkend se skládá ze dvou závodů. Každý
závod má 21 jízd, kdy se utkají všechny dvojice každý s každým. Po odjetí poslední jízdy
základní části druhého dne přichází na řadu finálová část, kde dvojice, která nasbírala po oba
dny nejvíce bodů, postupuje přímo do finálové jízdy a týmy na druhém a třetím místě se
utkají v semifinále, odkud postoupí vítězná dvojice do finále. Vítězná dvojice finálové jízdy
se stává mistry světa dvojic pro rok 2021.
MS jednotlivců
19.6.2021_Nagyhalasz (HUN)-kvalifikace 1
19.6.2021_Glasgow (GBR)-kvalifikace 2
19.6.2021_Terenzano (ITA)-kvalifikace 3
19.6.2021_Goričan (CRO)-kvalifikace 4
21.8.2021_Žarnovica (SVK)-challenge
MS juniorů (do 21 let)
12.6.2021_Daugavpils (LAT)-kvalifikace 1
12.6.2021_Güstrow (DEU)-kvalifikace 2
4.9.2021_Stralsund (DEU)-finále 1
25.9.2021_Krosno (POL)-finále 2
1.10.2021_Pardubice (CZE)-finále 3
MS juniorských družstev (do 21 let)
27.8.2021_Bydgoszcz (POL)-finále

