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Mitas slaví titul mistra světa FIM Speedway Grand 
Prix 2020 s Bartoszem Zmarzlikem  
 
Kranj, 16. November 2020 – Mitas, člen skupiny Trelleborg Group, slaví 

světový titul na FIM Speedway Grand Prix s polským hrdinou Bartoszem 

Zmarzlikem, britskou ikonou Taiem Woffindenem a švédskou hvězdou 

Fredrikem Lindgrenem, kteří všichni jezdí na pneu Mitas Speedway 

Competition. 

  

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident divize pneumatik pro jednostopá a 

speciální vozidla, říká: „Máme radost, že vidíme další velký úspěch našich 

jezdců v sezóně 2020. Závody ploché dráhy mají vždy zvláštní místo v srdci 

společnosti Mitas, protože zde jsme s motorsportem začínali. Těší nás, že ti 

nejlepší plochodrážní jezdci stále považují Mitas za nejlepší volbu.“ 

  

Bartosz Zmarzlik, mistr světa FIM Speedway Grand Prix 2020, dodává: 

„Mám obrovskou radost, že se mi podařilo vyhrát světové mistrovství 

podruhé za sebou. Chtěl bych poděkovat lidem ze společnosti Mitas za 

jejich podporu a spolupráci během celé sezóny.“ 

  

Během sezóny 2020 FIM Speedway Grand Prix podporovala společnost 

Mitas devět jezdců formou exkluzivního sponzorského programu. Byli to: 

Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfutdinov, Fredrik Lindgren, Jason Doyle, Leon 

Madsen, Martin Vaculík, Matej Žagar, Patryk Dudek a Tai Woffinden. 

  

Řada pneu Mitas Speedway v současné době sestává z různých vzorků 

vytvořených pro různé typy ploché dráhy a pneu Mitas SW-07 

homologované FIM vždy splní nebo překonají oficiální požadavky 

certifikačního programu FIM. 

 

Více informací o řadách výrobků Mitas naleznete na adrese www.mitas-

moto.com.  

 
Společnost Mitas, která je součástí Trelleborg Group, je jednou z předních značek pneumatik 
pro zemědělské stroje, stavební stroje, stroje pro přepravu materiálu, motocykly a jiné 
speciální segmenty. Pneumatiky Mitas jsou vyráběny v České republice, Spojených státech 
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amerických, Srbsku a Slovinsku, a jsou podporovány celosvětovou prodejní a distribuční sítí. 
www.mitas-tyres.com 


