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Największe sportowe widowisko

http://www.technobuffalo.com/2016/02/01/bill-nye-wants-nascar-to-switch-to-electric-motors/



1905 - 1920: Początki

Sport uznawany dzisiaj za jedno z 
największych widowisk na świecie 
zaczynał swoją historię ponad 100 lat 
temu. Entuzjaści wyścigów prześcigali 
się w biciu kolejnych rekordów 
prędkości na plażach Daytona. Już 
wtedy zapoczą tkowano tradycję 
jeżdżenia po ‘owalu’, wykorzystując 
d ługą prostą plażę po łączoną z 
asfaltową drogą. Początki sportu, który 
dzisiaj warty jest miliardy dolarów były 
raczej skromne. Wszystko rozgrywało 
się na poziomie amatorskim, bez 
struktur, zasad i przepisów. Jeśli 
miałeś pojazd - stawałeś do wyścigu. 
Jeśli miałeś pieniądze - modyfikowałeś 
swój sprzęt.

http://www.sportingnews.com/nascar/list/nascar-sprint-cup-teams-2016-gibbs-hendrick-
stewart-haas-penske-ganassi-dale-earnhardt-jr-danica-patrick-tony-stewart/
10wor4anct9px1qjr025bd7tzg

http://www.sportingnews.com/nascar/list/nascar-sprint-cup-teams-2016-gibbs-hendrick-stewart-haas-penske-ganassi-dale-earnhardt-jr-danica-patrick-tony-stewart/10wor4anct9px1qjr025bd7tzg


1920 - 1938: Zakazanie jednego, rozwija drugie

Ogromne piętno na rozwoju serii NASCAR miały czasy prohibicji. Kierowcy 
startujący w wyścigach, dzięki rozwożeniu nielegalnego alkoholu 
dysponowali dużymi kwotami na ulepszanie swoich maszyn. Przemytnicy 
wybierali auta nie rzucające się w oczy, mające jednak liczne ulepszenia, 
jak wzmocnione silniki czy zawieszenia. Pieniądze zdobywane na 
nielegalnym procederze inwestowali w rozwijanie swoich maszyn, dzięki 
którym mogli rywalizować w kolejnych wyścigach, a także… skuteczniej 
uciekać policji. Zniesienie prohibicji pozbawiło kierowców swojego 
głównego zajęcia dochodowego, nie zniechęciło to jednak entuzjastów 
ścigania i kontynuowali oni swoją pasję. Ogromna popularność tego hobby 
zrodziła oficjalne wyścigi samochodowe NASCAR. Przełomem okazuje 
się… przeprowadzka nikomu nieznanego mechanika samochodowego ze 
stolicy na południe kraju. William France znał podstawy wyścigów i jako 
pierwszy dostrzegł w nich potencjał, który postanowił uporządkować i 
wykorzystać.

http://www.usatoday.com/story/sports/nascar/2015/03/15/nascar-phoenix-
international-raceway-start-time-2015-lineup-tv-radio-schedule/24768495/



Lata 40 XX Wieku: Komercjalizacja

Lata 40 XX wieku to czas komercjalizacji 
wyścigów. Wi l l iam France zauważy ł , że 
nieustannie rosnąca popularność sportu 
motorowego, oraz to, że w związku z owalnym 
torem widzowie mogą przez cały czas śledzić 
r y w a l i z a c j ę z w y s o k o ś c i t r y b u n j e s t 
wystarczającym powodem, aby utworzyć 
o rgan izac ję za rządza jącą w idowisk iem. 
Dodatkowym argumentem było to, że razem ze 
wzrostem popularności pojawiały się coraz 
większe pieniądze, a to sprzyjało kolejnym 
oszustwom i wyłudzeniom. Powstaje organizacja 
NASCAR, czyli National Association for Stock Auto 
Racing. Początkowo mogą w ramach jej wyścigów 
startować tylko seryjne auta, jednak aby nie 
utraciło na tym widowisko, zarząd decyduje się 
zezwolić na modyfikacje aut. 

http://www.gospelherald.com/articles/60813/20151221/nascar-2016-schedule-race-dates-and-
major-competitions.htm

http://www.gospelherald.com/articles/60813/20151221/nascar-2016-schedule-race-dates-and-major-competitions.htm


Lata 1950 - 1960: Regularny rozwój  
i wzrost popularności

Na południu USA, czyli rodzimym terenie wyścigów, seria NASCAR umacnia swoją pozycję ulubionego sportu. Choć 
zawody rozgrywane są na kolejnych torach całego kraju, na południu urastają do rangi religii regionu. Z kolejnymi latami 
wyścigi nieustannie rozwijają się - tory są coraz szersze i dłuższe, na trybunach zasiada coraz więcej widzów a samochody 
są szybsze i bezpieczniejsze. Zorganizowany zostaje pierwszy wyścig poza granicami kraju - w Kanadzie.

Lata 70 to kolejny wielki przełom - NASCAR zaczyna być transmitowane w telewizji. Seria kilku poważniejszych wypadków 
oraz spięcia między kierowcami, tworzą na przestrzeni lat ogromną reklamę sportu, co przekłada się na nieustannie rosnącą 
oglądalność. Nieustanny rozwój wyścigów doprowadza do podziału zawodów na serie, w których udział biorą kolejne typy 
pojazdów.

Lata 70-80 XX Wieku: Telewizja,  
czyli krok w nową erę



DZISIAJ 
His to r i a NASCAR zaczyna s ię s k romn ie i j e s t 
odzwierciedleniem amerykańskiego snu o drodze od 
pucybuta do milionera. Ciche (i nielegalne) początki tego 
sportu nie zwiastowały że w przyszłości będzie to drugi po 
futbolu amerykańskim najpopularniejszy sport w USA. Jeśli 
mówimy o regionie, ‘południowcy’ ukochali sobie tą dyscyplinę 
tak bardzo, że jest tam traktowana jak religia i jedna z 
największych wartości. Trzy z czterech największych 
stadionów sportu motorowego to obiekty NASCAR. 
Największe imprezy cyklu ściągają na stadiony ćwierć miliona 
widzów, a każda z imprez to powód do rodzinnego 
świętowania, biwakowania oraz show o oprawie której nie 
można spotkać nigdzie indziej na świecie. 

http://www.zimbio.com/pictures/Al-nvJRW5kl/Texas+Motor+Speedway+Day+2/yMGXxb1mxsw/Kyle+Larson

http://autokult.pl/1861,nascar 
https://pl.wikipedia.org/wiki/NASCAR
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ZOBACZ CAŁE SZKOLENIE 
CULTURE GURU LIVE++ NA VOD! 
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Jeśli chcesz w MEGA prosty i MEGA efektywny sposób 
nauczyć się unikalnych technik z książki „Guru Kultu…ry”, 

zdobądź 120 inspirujących FISZEK!
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