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Plochodrážní pneumatiky a jezdci spol. Mitas 
jsou připraveni na závod 2018 FIM Speedway 
Grand Prix 
 

Kranj, 7. května, 2018 – společnost Mitas, která je částí skupiny Trelleborg 

Group, podepsala smlouvy o sponzoringu s osmi jezdci, kteří budou 

soutěžit v plochodrážním závodu 2018 FIM Speedway Grand Prix, kde se 

rozhoduje o účasti na 73. mistrovství světa na ploché dráze FIM Speedway 

World Championship. 
 

Společnost Mitas bude sponzorem pneumatik pro Jasona Doyla (mistra 

světa v roce 2017), Patryka Dudeka, Taie Woffindena (mistři světa v roce 

2013 a 2015), Bartosze Zmarzlika, Emila Sayfutdinova, Mateje Žagara, 

Martina Vaculika a Przemyslawa Pawlickiho. 

 
Ksenija Bitenc, ředitel spol. Mitas Motorcycle Tires říká: „Plochodrážní 

závody byly vždy v srdci naší společnosti, protože naše motoristické kořeny 

se narodily právě v této disciplíně. Jsme potěšeni tím, že co se týče 

pneumatik, mnoho z nejlepších plochodrážních jezdců stále uznává spol. 

Mitas jako jedinou volbu. To se odráží ve skutečnosti, že jsme také 

oficiálním dodavatelem pneumatik pro British Speedway League.“ 
 

Tradice spol. Mitas ve výrobě plochodrážních pneumatik se datuje do roku 

1947 a od té doby se tato společnost plně věnuje vývoji a podpoře tohoto 

motoristického sportu. 

 

Aktuální sortiment spol. Mitas tvoří několik různých vzorů běhounů 

pneumatik vyvíjených pro různé typy plochodrážních závodů. V sezóně v 

roce 2018 budou jezdci sponzorovaní touto společností závodit na 

pneumatikách Mitas SW-07, které byly vyvinuty a jsou neustále 

vylepšovány ve spolupráci se špičkovými plochodrážními jezdci.  

 
Spol. Mitas, část skupiny Trelleborg Group, je jedním z předních evropských výrobců 
pneumatik pro zemědělské stroje, motocykly, jízdní kola a další specializované segmenty. 
Spol. Mitas vyrábí a prodává pneumatiky pod značkami Mitas a Cultor. Spol. Mitas má své 
výrobní závody v České Republice, Srbsku, Slovinsku, USA a celosvětovou prodejní a 
distribuční síť. 
www.mitas-tyres.com 
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