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Prezentacja z Sercem
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Dzień przed inauguracją I ligi żużlowej na
rzeszowskim Rynku odbyła się prezentacja
drużyny Marmy - Hadykówki Rzeszów.
Przedstawienie rzeszowskiego zespołu było
jedną z atrakcji całodniowej imprezy pod
nazwą Motoserce - Motocykliści Dzieciom,
której celem było zbieranie krwi dla chorych
dzieci.
l - Naprawdę byt to super pomysł z prezentacją
zawodników na Rynku i to w ramach akcji charytatywnej. Dzięki temu
rzeszowski zespół mógł nie tylko pokazać się kibicom, ale także
wsparł swoją obecnością pozytywną akcję - powiedział Wojtek, kibic
żużla z Rzeszowa.
Prezentacja zawodników rozpoczęła się od konkursów z wiedzy o
żużlu. Dzięki temu kilku kibiców opuściło rzeszowski Rynek z
upominkami od sponsorów. Gdy przed scenę wjechał motocykl
żużlowy byto wiadome, że za chwile kibice będą mogli podziwiać
swoich ulubieńców. Najpierw wyszli adepci rzeszowskiej szkółki,
wśród których były dwie dziewczyny, chcące spróbować swoich sił w,
do tej pory, męskim sporcie. Potem przyszła kolej na zawodników i
sztab szkoleniowy Marmy - Hadykówki Rzeszów. Każdy z
reprezentantów rzeszowskiej drużyny był „przepytywany" przez
prowadzących (Roberta Nogę i Michała Czajkę), z planów na obecny
sezon. Na koniec drużyna ze stolicy Podkarpacia stanęła do
pierwszego w sezonie drużynowego zdjęcia.
Tuż przed prezentacją centrum Rzeszowa zapełniło się fanami
czarnego sportu. - To jest właśnie wspaniałe, że kibice są. z drużyną i
ją zawsze wspierają - powiedział po imprezie Dariusz Śledź, trener
rzeszowian. - Cieszymy się, że mogliśmy się zaprezentować w tak
pięknym miejscu jakim jest rzeszowski Rynek i być częścią tak
szczytnej akcji, jak pomoc chorym dzieciom - dodał szkoleniowiec
Marmy-Hadykówki.
Z przebiegu akcji był bardzo zadowolony Mariusz Ciotek organizator
całodniowej imprezy. - Proszę tylko spojrzeć na tłumy ludzi, którzy
przyszli na rzeszowski Rynek. Koncerty, prezentacja drużyny żużlowej,
to wszystko spełniło swoją rolę. Nawet pogoda dopisała - mówił
wyraźnie usatysfakcjonowany prezes Soldiers Rzeszów. - Zebraliśmy
sporo krwi dla chorych dzieci i to jest najważniejsze - zakończył
organizator akcji.
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