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      ⚫  NEWS 

 

 

Rezygnujemy z newslettera 
 

 
Od dnia 2 marca 2012 nie będzie już 

dostępna usługa „Newsletter” Magazynu 

RallyCup ! 

 

ALE ... 
 

Przenosimy się na Facebooka !!! ☺ 
 

 
 
 
 
 

 
Zapraszamy do klikania „Lubię to !” 

 

Na naszym nowo założonym profilu na Facebook 

od dziś będziemy publikować wszystkie 

najważniejsze informacje dotyczące nowych 

wydań Magazynu oraz inne ważne informacje. 

 
 

Link poniżej: 
 

http://www.facebook.com/rallycup 

 
 

Sklep AUTORACING.PL nowym partnerem 

Magazynu „RallyCup” !  
 

20.02.2012 razem z właścicielem sklepu 

AUTORACING.PL, Krzysztofem Marschalem, 

nawiązaliśmy współpracę, która już wkrótce  

zaowocuje między innymi ciekawymi 

konkursami z wieloma nagrodami dla naszych 

czytelników ☺ Jesteśmy przekonani, iż 

współpraca  z nowym sponsorem będzie długą i 

rozwojową dla mediów rajdowych oraz przyczyni 

się do stworzenia możliwości jeszcze lepszego 

relacjonowania zawodów dla Was – naszych 

czytelników ☺ 
 

Zapraszamy na www.autoracing.pl 
 

Dziękujemy ! 

 

Zespół RallyCup.pl 

⚫ NOWY PARTNER RallyCup’u 

 

WYŚLIJ NAM SWOJE OGŁOSZENIE !!! 
 

 
 

Minimalne warunki jakie musi spełniać ogłoszenie to : 
 

Długość % maksymalnie 60 wyrazów. 

Określone warunki transakcji – cena lub „zamiana”. 

Dane kontaktowe – przynajmniej numer telefonu. 

Opcjonalnie jedna fotografia. 
 

Ogłoszenia należy przesyłać na e@mail: biuro@rallycup.pl 
 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN POD ADRESEM: 

www.rallycup.pl/regulamin_ogloszen.pdf 
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      ⚫  NEWS 

Miło nam poinformować, że Dolnośląski Magazyn 

Rajdowy „RallyCup” obejmuje patronatem 

medialnym zespół Bielecki Motorsport ... 

 

Bielecki Motorsport, jak sami o sobie mówią, to 

pasjonaci sportów motorowych, którzy już od 

najmłodszych lat wiedzieli z czym zwiążą swoją 

przyszłość. Długo czekali na moment kiedy po 

raz pierwszy staną na starcie i zaczną gonić 

marzenia.  

  

Głównym pomysłodawcą zespołu był kierowca - 

Kuba Bielecki. To właśnie on każdą wolną chwilę 

swojego dzieciństwa spędzał z tatą mechanikiem 

w garażu, a gdy pierwszy raz pojawił się jako 

kibic na trasach Rajdu Elmot wiedział, że rajdy 

staną się nieodłącznym elementem 

weekendowej rozrywki. Zainteresowanie 

motoryzacją podzielał również jego sąsiad-

Mateusz Galuba. Już jako dzieci konstruowali 

coraz to bardziej wymyślne "maszyny do 

jeżdżenia", aż w końcu spełniło się ich 

marzenie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kupiłem pierwszy samochód � BMW E36 325i i 

postanowiłem sprawdzić na co mnie stać. – 

mówi Kuba Bielecki.  

⚫ BIELECKI MOTORSPORT pod    

     patronatem „RallyCup” 

 

Pierwszy nasz start wiązał się z ogromnym 

stresem. Nasza „Beemka” była zupełnie nie 

przygotowana do ostrego traktowania,  a mimo 

wszystko chcieliśmy spróbować. Pod koniec 

września zjawiliśmy się na torze Na Niskich 

Łąkach i zrozumieliśmy jak długa droga jeszcze 

przed nami. Za nami 4 starty, przed nami nowy 

sezon i pierwsza runda cyklu Crusar Cup. Został 

tydzień, a w garażu aż wrze. Co udało się 

zrobić? Niewiele … Odelżony środek, kubeł, 

kierownica, rozpórki, twardsze sprężyny i 

częściowe oklejenie … Mało, ale walczyć trzeba. 

W ostatniej chwili zdobyliśmy zimówki i 

ruszyliśmy na tor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ku naszemu zaskoczeniu, już po pierwszym 

okrążeniu okazało się, że jesteśmy bardzo 

konkurencyjni. Śliska, zmienna nawierz-

chnia sprawiała, że tor był nieprzewidywalny, 

ale udało nam się z okrążenia na okrążenie 

poprawiać czasy i ostatecznie wygrać z 

doświadczonymi zawodnikami klasy RWD. To 

nasz pierwszy puchar i wielka motywacja do 

dalszych działań ! Przekonaliśmy się, że warto 

zrobić pierwszy krok, nawet jeśli wszystko (a 

przede wszystkim brak pieniędzy) przemawia za 

tym, że nawet nie ma o czym marzyć.  

Dzięki wsparciu najbliższych, a także Agniess.pl, 

Dolnośląskiego Magazynu Rajdowego 

„RallyCup”, portalu Echonet i filmowcom z 

Blackfinch już teraz szykujemy się na następne 

eliminacje Crusar Cup jak i serię wyścigów 

Wrocławskiej Ligi Time Attack. Pojawimy się 

również w dolnośląskich rundach BMW 

Challenge. Mamy nadzieję na wasz gorący 

doping i do zobaczenia na trasie !  ¶ 
 

Tekst: Joanna Twardzicka 

       

                fot. Agnieszka Kujawa 

       

 
 

 
 

 
 

                                    fot. Agnieszka Kujawa 
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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

 

 

� Nagrodę za wcześniejszą wpłatę wpisowego 

na konto czyli darmowy wstęp na następne 

zawody otrzymali: Maciej Darmetko oraz 

Maciej Dunikowski.  
 

� Nagrodę od JM Auto Subaru i Lotos Quazar 

dla najlepszego kierowcy samochodu marki 

Subaru otrzymał: Petewro � Subaru Impreza 

WRX. 
 

Kolejna runda Crusar Cup już w sobotę 3.03. 

Zapraszamy !  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

 

� WYNIKI � 

 

11 lutego 2012 na Torze Redeco przy ulicy 

Rakietowej we Wrocławiu rozegrana została 

pierwsza eliminacja cyklu zawodów dla 

amatorów – Crusar Cup. Organizatorem 

pucharu składającego się z 6 eliminacji na 

przestrzeni całego sezonu jest Crusar4Rally. 

Warte uwagi i wyróżniające nowy cykl są 

niezwykle ciekawe nagrody, których rzadko 

podczas imprez dla amatorów jest aż tak 

wiele. Przejażdżka w roli kierowcy, 

samochodem WRC czy co�drive z 

Grzegorzem Grzybem w N�grupowym 

Lancerze Evo IX to tylko część z nich ... 

 

Pierwsza runda zawodów przyciągnęła 43 

uczestników w samochodach wszelkiej 

maści. Na zawodach na popularnej 

„Rakietowej” ścigać się może bowiem każdy 

kto ma sprawny technicznie samochód i 

prawo jazdy. Niestety iście zimowa pogoda 

sprawiła, że warunki były ekstremalne i 

niezwykle trudno było złapać przyczepność 

co utrudniało zmagania kierowcom 

najmocniejszych aut. Zgromadzonym 

widzom doskwierał także mróz który rano 

osiągał nawet �17 stopni. 

 

Walka jednak do końca była zacięta i 

efektownym poślizgom oczywiście nie było 

końca. W rozgrywanej w ramach cyklu 

„Bitwie Subaru & Evo” po pierwszej rundzie 

prowadzi drużyna Subaru 75 – 40. 
 

� Nagrodę Strongflex, za najefektowniejszą 

jazdę, decyzją sędziów, zdobył Janusz 

Grabowski. 
 

� Nagrodę zespołu Rajdowy Wrocław za 

zwycięstwo w Bitwie Subaru&Evo otrzymał 

kapitan drużyny Subaru Hubert Darmetko.  
 

� Bony zniżkowe na akcesoria rajdowe od 

Rallyshop.pl otrzymali zwycięzcy wszystkich 

klas. 

 
 
 

1. runda Crusar Cup 

 

⚫ Klasa I: 

1. Tomasz Godlewski (Micra),  

2. Marcin Pietrzyk (Civic),  

3. Tomek Jarosiński (SC). 

 

⚫ Klasa II: 

1. Adrian Jachna (Polo),  

2. Tomasz Kruszewski (Justy),  

3. Przemek Bronicz (Saxo).  

 

⚫ Klasa III: 

1. Artur Sękowski (Megane RS),  

2. Robert Wiater (Focus ST),  

3. Mateusz Wójcik (BMW 323ti). 

 

⚫ Klasa RWD: 

1. Jakub Bielecki (BMW 325i),  

2. Mariusz Preś (BMW 318is),  

3. Jakub Jurek (BMW 323ti). 

  

⚫ Klasa Subaru&Evo: 

1. Paweł Danys (Evo IX),  

2. "Petewro" (Impreza WRX),  

3. "Misiu" (Evo X). 
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      ⚫  RELACJE 

� WYNIKI � 

WLTA: 

 

klasa 0 

1. Krzysztof Rasiński (Civic) � 1:08.083 

2. Tomek Jarosiński (SC) � 1:08.865 

3. Mateusz Sznajderski (Swift Gti) � 1:09.190  

 

Klasa : 1 

1. Paweł Kopeć (Civic VTI) � 1:02.281 

2. Łukasz Lachtera (CRX) 1:03.018  

3. Przemysław Jaskulowski (Civic) � 1:04.855  

 

Klasa : 2 

1. Jakub Jurek (BMW 323ti) � 1:02.428 

2. Krystian Strzelczak (Megane) � 1:02.974 

3. Mariusz Preś (BMW 318is) � 1:03.273 

 

Klasa : 3 

1. Robert Bielecki (Prius) � 1:06.395 

2. Jan Grabowski (BMW M3) � 1:07.164 

 

Klasa : 4 

1. Paweł Ferdek (Evo VIII) � 58.688 

2. Paweł Danys (Evo IX) � 59.380  

3. Piotr Kałużny (Evo IX) � 59.660 

 

WLR: 

 

Klasa : 0 

1. Krzysztof Rasiński (Civic) � 8:11.492 

2. Tomek Jarosiński (SC) � 8:15.948 

3. Mateusz Sznajderski (Swift Gti) � 8:15.975 

 

Klasa : 1 

1. Paweł Kopeć (Civic VTI) � 7:26.805 

2. Łukasz Lachtera (CRX) � 7:41.404 

3. Przemysław Jaskulowski (Civic) � 7:50.590 

 

Klasa : 2 

1. Jakub Jurek (BMW 323ti) � 7:33.709 

2. Krystian Strzelczak (Megane) � 7:34.540 

3. Jacek Kaczyński (BMW 323) � 7:40.265 

 

Klasa : 3 

1. Robert Bielecki (Prius) � 8:06.571 

2. Jan Grabowski (BMW M3) � 8:09.877 

 

Klasa : 4 

1. Piotr Kałużny (Evo IX) � 7:12.010 

2. Paweł Danys (Evo IX) � 7:19.182 

3. DamianK84 (Evo IX) � 7:19.351 

Pierwsza runda WLTA i WLR odbyła się 18 

lutego 2012 na Torze Redeco. Punktualnie o 

godzinie dziewiątej rozpoczęły się jazdy 

treningowe i zapoznanie z trasą. Opady 

śniegu przed zawodami dały nadzieję na 

„śnieżny tor” jednak dodatnie temperatury w 

piątek i w noc poprzedzającą zawody 

zgotowały zawodnikom ekstremalne warunki. 

 

Pierwsze przejazdy z pomiarem czasu były 

loterią na błocie pośniegowym, z każdym 

przejazdem przybywało wody i rosła 

temperatura nie tylko powietrza. Osuszanie 

się toru pozwoliło mocniej napędzać auta i 

najszybszym autem WLTA okazało się 

Mitsubishi Lancer Evo VIII z czasem 58.688. 

 

Sprawdziła się także innowacyjna formuła 

„podwójnych” zawodów. Równie pasjonujące 

okazało się sumowanie czasów i walka o 

puchary w ramach WLR. 

 

W zawodach uczestniczyło 58 kierowców, 

problemy techniczne wyeliminowały z 

rywalizacji kilka samochodów � ostatecznie 

sklasyfikowano 55 załóg. Mimo trudnych 

warunków panujących na torze kierowcy 

świetnie radzili sobie ze śliską nawierzchnią i 

z każdym kolejnym okrążeniem poprawiali 

czas przejazdu.  

1. runda 
Ruszyły już zapisy do II Rundy WLTA & 

WLR, która odbędzie się 10 marca 2012, 

nowością będzie rozgrywany w ramach 

zawodów Puchar Kobiet !  ¶ 
 

Tekst: wlta 

       

 
 

 
 

                  fot. Agnieszka Kujawa 



 

REKLAMA: 
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      ⚫  Z POLSKI 

zgodnie twierdzą, że warunki są 

bardzo  trudne,  a  trasy  

wymagające. Rosnąca tempe�

ratura sprawia, że pokrywająca 

odcinki warstwa śniegu topnieje i 

nawierzchnia staje się jeszcze 

bardziej nieprzewidywalna. 
 

 

Kolejny piąty już OS "Bożepole" 

przyniósł kolejne zmiany. Bracia 

Bębenek wypadli z czołówki 

oddając swoją lokatę Wojtkowi 

Chuchale. Kuchar spadł na 3. 

pozycję po problemach z 

silnikiem. Janek Chmielewski 

uderzył w drzewo przez co oes 

został odwołany. Kolejny odcinek 

ruszył z 20�minutowym 

opóźnieniem. 
 

 

Kolejna próba nie przyniosła 

zmian w czołówce. Za „Kajtem”, 

Chuchałą i Kucharem dojechał 

Maciek Rzeźnik, a za nim bracia 

Bębenek. 

 

Pierwszy dzień zmagań zakończył 

się niezmienioną kolejnością na 

podium. Na Grzegorza Grzyba i  ➣ 

 

Po zimowej przerwie czas 

odśnieżyć auta, rozgrzać silniki i 

ruszyć do Trójmiasta na pierwszą 

w sezonie 2012 rundę Rajdowych 

Samochodowych Mistrzostw Polski. 

Choć kibice mieli nieco czasu by 

ochłonąć i nabrać sił do 

dopingowania swoich faworytów, 

zawodnicy intensywnie pracowali 

nad poprawieniem formy. 

Przygotowani, pełni wiary w 

zwycięstwo ruszają na śnieżne 

oesy walczyć o tytuł Mistrza 

Polski. Zapraszamy na relację z 8. 

Rajdu Lotos Baltic Cup ... 
 

 

Na starcie rajdu zebrało się 25 

załóg. Wśród zgłoszonych zabrakło 

jednak takich znanych osobistości 

jak Michał Sołowow czy Brian 

Bouffier.  
 

 

Organizatorzy przewidzieli 13 

odcinków specjalnych prowa�

dzących po afsaltowo�szutrowych 

drogach pokrytych śniegiem. Nie 

mogło również zabraknąć 

efektownego Prologu (OS 1) 

mającego miejsce w Ergo Arenie.  

 

Choć  decyzją  ZSS  nie  został  on 

włączony do klasyfikacji rajdu 

załogi dawały z siebie wszystko, a 

najlepszy czas wykręcił Tomek 

Kuchar z Danielem Dymurskim 

(Impreza). 
 

 

Na drugim oesie bezkonku�

rencyjnie wyrwał do przodu 

„Kajto” zostawiając rywali w tyle. 

Drugi był Michał Bębenek (207 

S2000), a trzeci Tomek Kuchar 

(Impreza). 
 

 

OS 3 "Linia" okazał się pechowy 

dla utrzymujących drugą lokatę 

braci Bębenek. Po wypadnięciu z 

trasy uszkodzili tył samochodu i 

stracili niemal sześć minut, aby 

powrócić do rywalizacji. 
 

 

OS 4 "Luzina". Swoją pozycję nadal 

umacniał „Kajto”, Michał Bębenek 

wywalczył drugą lokatę i był po 

tym oesie 6. w generalce. Trzeci 

na odcinku, z przewagą zaledwie 

trzech dziesiątych sekundy nad 

Wojtkiem Chuchałą, Kuchar. 

Po   pierwszej    pętli    zawodnicy  

 

 

 Kajto mocnym akcentem !                        
             8. Rajd Lotos Baltic Cup 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                        fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  Z POLSKI 

tym samym niezapomniane 

emocje kibicom.  
 

 

Miejmy nadzieję, że ten sezon tak 

dobrze rozpoczęty będzie 

owocował w same sukcesy i 

zwycięstwa i już dziś zapraszamy 

na relację z kolejnej rundy RSMP – 

40. Rajdu Świdnickiego.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

Foto: Sławomir Mulka 

Michała Bębenka zostały nałożone 

30)sekundowe kary za brak 

zderzaków jednak nie wpłynęło na 

wyniki klasyfikacji. 
 

 

OS 8 "Kartuzy", rozpoczynający 

drugi dzień rajdowych zmagań, 

zaskoczył kierowców wyjątkowo 

złymi warunkami. Trasy były 

niesamowicie śliskie, a 

nawierzchnia nieprzewidywalna. 

Pomimo ogromnych trudności 

„Kajto” nadal utrzymywał 

prowadzenie. Tomek Kuchar 

wyprzedził Wojtka Chuchałę 

zajmując 2. miejsce, a bracia 

Bębenek wywalczyli czwartą 

lokatę. 
 

 

Następna próba pechowa dla 

Chuchały, który złapał kapcia i 

musiał pogodzić się ze spadkiem 

na 4. miejsce. Drugi na odcinku 

Kuchar, za nim, odrabiający straty 

z początku rajdu, Michał Bębenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni odcinek pętli nie przyniósł 

kierowcy L)SPRT zbyt wiele 

szczęścia. Subaru wylądowało w 

rowie, podobnie jak Peugeot 207 

S2000 Grześka Grzyba. Szanse na 

zajęcie przez Wojtka Chuchałę 

miejsca na podium drastycznie 

spadły. 
 

 

Po pętli w klasyfikacji generalnej 

prowadzi Kajetan Kajetanowicz 

(Impreza R4), druga pozycja 

należy do Tomka Kuchara 

(Impreza), a  trzecia  do  Mariusza  

 

 

Małyszczyckiego (Evo IX). Bracia 

Bębenek zajmują szóstą lokatę za 

Maciejem Rzeźnikiem (207 S2000) 

i Danielem Chwistem (Impreza).  
 

 

11. odcinek specjalny przyniósł 

awans Rzeźnika, który zamknął 

podium, spychając Mały)

szczyckiego na czwartą lokatę. 

Mariusz Nowocień, który w tym 

sezonie zaczął rywalizację w RSMP 

za sterami Mitsu Evo X, stał na 

odcinku ok. 2 kilometrów od 

mety. 
 

 

Taka kolejność utrzymała się 

również na OS 12 "Szemud". Ze 

względu na pogarszające się 

warunki na trasach rajdu, decyzją 

ZSS, ostatni odcinek ) "Przyjaźń" 

został odwołany tym samym 

kończąc zimowy 8. Rajd Lotos 

Baltic Cup ... 
 

 

W klasyfikacji generalnej pierwszą 

pozycję, prowadząc od początku 

rajdu, zajął Kajetan Kajetanowicz 

(Impreza R4). Za nim uplasował 

się Tomek Kuchar (Impreza) 

tracąc do zwycięzcy +4.51.5, a 

trzecią lokatę zdobył Maciej 

Rzeźnik (207 S2000) ze stratą 

+8.08.3.  
 

 

Czwartą lokatę zajął powracający 

do ścigania po 3 latach przerwy 

Mariusz Małyszczycki. Dalej 

uplasowali się bracia Bębenkowie, 

Daniel Chwist i Wojciech 

Chuchała. 
 

 

Choć tegoroczny Lotos nie był 

najbardziej zimowym z zimowych 

rajdów, to w dalszym ciągu 

stanowi nie lada wyzwanie dla 

naszych kierowców. Trudne 

warunki przyczyniły się do wielu 

przygód i porażek, zapewniając  
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

rozrywki w Jedlinie Zdrój, degustacja 

miejscowych potraw i kuchni polskiej. 

Przeprowadziliśmy także przejażdżkę oesami 

"Elmotu" – m.in. OS Jedlina Zdrój + Zagórze 

Śląskie.  

 

Drugi etap spotkania to omówienie regulaminu 

tegorocznego Pucharu Łużyc i propozycje jego 

zmian. Przedyskutowano także formy 

skuteczniejszej i bardziej aktywnej promocji 

Pucharu, możliwość włączenia nowych 

zawodników i zdobycia środków unijnych na 

organizację Lausitz Cup. Należy pochwalić, że 

już po raz drugi Rajd Karkonoski stara się o 

wsparcie finansowe z unijnego programu, tym 

razem we współpracy ze stroną niemiecką.  ➣ 

To już pięć lat jak wspólnie z przyjaciółmi z 

Czech i Niemiec organizujemy rajdowy 

samochodowy Puchar Łużyc. Każdy z 

poprzednich sezonów był dla nas doskonałą 

lekcją jak w międzynarodowej grupie 

wspólnie organizować imprezy samo+

chodowe. Poznaliśmy zasady organizacji 

rajdów w Niemczech i Czechach, przepisy 

jakie w nich panują i przede wszystkim 

podejście samych ludzi do naszej ukochanej 

dyscypliny.   

 

Sezon 2012 zaczęliśmy od spotkania 

wszystkich organizatorów Lausitz Cup oraz 

przedstawiciela czeskiego Rajdu Bohemia. 

Organizacją spotkania zajęła się tym razem 

strona Polska i w piękny zimowy, mroźny 

weekend 04+05.02.2012 odbyło się pierwsze 

robocze spotkanie grupy organizatorów 

Pucharu Łużyc 2012. Miejscem spotkania 

było uzdrowiskowe miasteczko Jedlina Zdrój 

w województwie dolnośląskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie było bardzo aktywne, podzielone 

na dwie części. Pierwsza oparta była na 

zwiedzaniu okolic Jedliny Zdrój, m.in. 

hitlerowskich  sztolni   w   Jugowicach,  parku 

PIĘCIOLECIE LAUSITZ CUP ... 
... Co nam przyniesie ? 

Zdradzamy pierwsze szczegóły tegorocznego sezonu ... 

        

       

              fot. archiwum prywatne 

        

 
 

       
 

 
 

 

 
 

 

                                    fot. archiwum prywatne 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 
 

Trasa rajdu liczy 274 km w tym 8 odcinków 

specjalnych o łącznej długości 83 km (1 

etap, 4 OS x 2, 3 sekcje). W porównaniu z 

ubiegłym rokiem dwa odcinki odbędą się w 

podobnej formie, a dwa będą zupełnie 

nowe. Zespół organizacyjny Pucharu Łużyc 

przygotuje oczywiście jak co roku przewodnik 

po najlepszych miejscach oesowych dla 

kibiców i zawodników. 

 

 

 

 

 

 

 

Druga runda Lausitz Cup 2 27. Rajd 

Karkonoski również zawiera kilka 

ciekawostek. Nowością będzie odcinek 

specjalny rozgrywany w Szklarskiej 

Porębie, który będzie przechodzić przez jedną 

z licznych atrakcji turystycznych jaką jest 

Zakręt Śmierci zlokalizowany na wysokości 

775 m n.p.m., z którego można podziwiać 

przepiękny widok na panoramę Karkonoszy. 

Uciechą dla kibiców na pewno będzie 

SuperOS „Zabobrze” po ulicach Jeleniej 

Góry, gdzie przy trzykrotnie pokonywanej pętli 

kibice będą mogli zobaczyć bezpośrednią 

rywalizację najlepszych kierowców RSMP oraz 

Lausitz Cup. Ze standardowych odcinków 

„Karkonoskiego” zobaczymy OS „Karpacz” ze 

słynną hopą przy torze bobslejowym – 

ubiegłoroczna konfiguracja dostępna jest w 

rajdowym przewodniku po oesach 

„Karkonoskiego” na oficjalnej stronie Pucharu 

Łużyc www.lausitzcup.info. 

 

W sobotę organizator przygotował 9 odcinków 

specjalnych, natomiast w niedzielę 8 OS2ów, 

na których rywalizować będą uczestnicy RSMP 

i RPP. Druga runda Lausitz Cup odbędzie się w 

sobotę zaraz po zawodnikach Mistrzostw 

Polski. Świetną sprawą jest możliwość 

„przejechania” całego rajdu dla zawodników 

RPP. Mogą oni zgłosić się do rywalizacji 

Pucharu Łużyc w sobotę, a w niedzielę jadą 

swoją rundę.  ➣ 

NOWY SEZON: 
 

Ciekawostką tegorocznego Pucharu Łużyc na 

pewno będzie włączenie czeskiego Rally 

Luzicke hory do kalendarza Deutsche 

Rallye Serie (niemiecka II liga), gdzie 

figuruje jako runda inauguracyjna. Możemy 

liczyć zatem na udział m. in. niemieckich 

Porsche 911 GT3 z Olafem Dobberkau na 

czele.  

 

Wrażenie robi zgłoszenie do rajdu 

nadesłane przez załogę z wyspy 

Barbados wchodzącej w skład 

archipelagu Małych Antyli na Oceanie 

Atlantyckim. W skład teamu z Barbados 

wchodzą Adrian i Jonathan Lintonowie na 

Oplu Astra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizator spodziewa się na starcie czeskiej 

szpicy oraz tradycyjnie ośmiokrotnego 

rajdowego Mistrza Niemiec – Matthiasa Kahle 

i jego pilota Christian Doerr’a, który ma w 

planach przygotowanie swojej Octavii WRC 

(dla przypomnienia rajdówki dosiadał w MŚ 

Roman Kresta) do stanu oryginalnie 

fabrycznego i zachowanie jej  dla 

potomnych, a zainteresowany jest zakupem 

Fabii S2000.   

 

Piętnasta edycja Rally Luzicke hory stanowić 

będzie czeską drugą rundę Rallye Sprintów, 

inauguracyjną rundę niemieckiego DRS oraz 

Lausitz Cup.  

 

        

       

                fot. www.kickastra.com 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 
 

Jeżeli chodzi o 13. Rallye Lausitz to będzie 

on m.in. końcową eliminacją Lausitz Cup, 

Deutsche Rallye Meisterschaft oraz wg nowej 

inicjatywy Łukasza Ryznara – Pucharu Opla.  

 

Trasa rajdu liczyć ma 370 km (w tym 150 

km oesowych) dla zawodników z 

licencją międzynarodową i jadących 2 

dni rajdu oraz 280 km (w tym 110 km 

oesowych) dla Pucharu Łużyc – 1 dzień 

zawodów.  

 

Tradycyjnie hasłem reklamowym Rallye 

Lausitz znów jest: „98% szutru – reszta w 

powietrzu”.  

 

Chętnych zapraszamy już teraz do zgłaszania 

chęci rywalizacji w Międzynarodowym 

Pucharze Łużyc 2012. Zgłoszenia i pytania 

prosimy kierować na adres:  

patryk_korbel@wp.eu  ¶ 
 

Tekst: Patryk Korbel 

 

Na następnej stronie prezentujemy prezent 

specjalnie dla naszych czytelników –

NIEOFICJALNY Harmonogram Czasowy 

15. Rally Luzicke Hory, który odbędzie się 

już 28.04.2012 roku. ➣ 

 
 

REKLAMA: 

                                               fot. Oskar Dobek 
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Harmonogram Czasowy 15. Thermica Rally Luzicke hory – 27-28.04.2012 
 

� NIEOFICJALNY � 

 

REKLAMA: 
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      ⚫  ZAWODNICY 

 

 

 

�śmy się jak w domu, gdyż 

Rakietowa jak zawsze obfitowała 

w naprawdę wielu ciepłych i 

pomocnych ludzi. 

 

Konfiguracja toru, jaką 

zaproponowali organizatorzy była 

rewelacyjna ! Bardzo długa trasa 

zawierała szybkie proste jak i 

ciasne łuki. Od początku jechało 

mi się bardzo dobrze, ponieważ 

lubię mało przyczepną 

nawierzchnię i trudne warunki. 

Postawiłem przede wszystkim na 

płynność, co zaowocowało drugim 

czasem w klasie po pierwszym 

przejeździe i spokojną jazdą 

prawie bez żadnych przygód. 

 

Potem było już tylko lepiej. Tor 

stał się miejscami bardziej 

przyczepny i natychmiast 

zaczęliśmy poprawiać czasy. Przez 

cały dzień goniliśmy za pierwszym 

miejscem sukcesywnie pomniej�

szając stratę do pierwszego 

zawodnika. Dostaliśmy niestety  

10 sekund kary za potrącenie opon 

na drugim i szóstym przejeździe. 

Ostatecznie udało się wyjść na 

prowadzenie na przedostatniej 

próbie i utrzymać je do końca 

zawodów. 

 

Samochód jak zwykle nie sprawił 

nam żadnej niespodzianki, a 

dodatkowo prowadził się 

zaskakująco dobrze na całkowicie 

seryjnym zawieszeniu. Czekamy 

teraz na kolejną eliminację Crusar 

Cup. Mamy nadzieję, że uda nam 

się znów powalczyć z zawodnikami 

w klasie samochodów tylno 

napędowych, a współpraca z 

agniess.pl oraz Dolnośląskim 

Magazynem Rajdowym „RallyCup” 

będzie owocna i przyniesie więcej 

podobnych wyników w przyszłości.  
 

Informacja Prasowa 

 

 

którzy stali tyle czasu na powietrzu, 

ale my na pewno jeszcze na Crusar 

Cup wrócimy by zdobywać coraz 

lepsze miejsca ☺ 

 

Dziękujemy naszemu sponsorowi – 

firmie AUTORACING.PL oraz 

patronom medialnym – 

Dolnośląskiemu Magazynowi 

Rajdowemu „RallyCup” oraz 

portalowi „TopRally.pl”. 

 

Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową:  
 

www.bronicz.rallycup.pl 
 

oraz na nasz profil na Facebooku.  
 

Informacja Prasowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Bielecki Motorsport po 

1. rundzie Crusar Cup ... 

 

Do pierwszej rundy Crusar Cup 

przygotowywaliśmy się bardzo 

długo. Było mnóstwo pracy 

związanej z oklejeniem samochodu, 

aby prezentował się lepiej niż 

zwykłe szare BMW ... 

 

Dzień przed zawodami, na oficjalnej 

stronie Crusar Cup na Facebook�u, 

zostały opublikowane zdjęcia z toru, 

który jak się okazało pokryty był w 

całości śniegiem i lodem. Po cichu 

liczyliśmy na to, że śniegu jednak 

nie będzie, gdyż brakowało nam 

odpowiednich opon. Całe szczęście 

udało się zorganizować mocno 

używane zimówki i ruszyliśmy na 

tor. Po przyjeździe od razu poczuli� 
 

 

 

BRONICZ  Rally  Team  

po 1. el. Crusar Cup. 

 

Pierwsza eliminacja nowego cyklu 

Crusar Cup, która odbyła się 11 

lutego, była dla naszego zespołu 

tak naprawdę pierwszym 

poważnym startem w świeżo 

rozpoczętym sezonie.  

 

Warunki pogodowe były iście 

zimowe, a nawierzchnia toru 

pokryta wyślizganym śniegiem i 

lodem. W tych warunkach bardzo 

trudno było walczyć o dobre 

lokaty. Po czterech pierwszych 

przejazdach nasze czarne Saxo 

widniało jednak na dobrej 3. 

pozycji w klasie. Niestety to 

właśnie wtedy przydarzył się 

pechowy kapeć ...  

 

Przemek Bronicz – „Warunki były 

ciężkie, później kapeć nie 

ułatwiał szybkiej jazdy. Nie wiem 

co się stało, nagle z opony zaczęło 

schodzić powietrze ... .” 

 

Drugiego kompletu zimówek nie 

mieliśmy, więc pozostało nam 

jedynie dojechać jakoś do mety. 

Na szczęście dobre czasy uzyskane 

wcześniej pozwoliły zachować 

dobrą lokatę i ostatecznie udało 

się nam obronić zdobytą pozycję 

oraz stanąć na 3. stopniu podium 

w klasie 2. 

 

Organizację zawodów oceniamy 

dobrze, bez wątpienia mróz był 

przeszkodą dla wszystkich tych,  

 

 
 

 
 

    

            fot. Archiwum prywatne 

 

 
 

 
    

                                               fot. Ryszard Szumny 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

 

 

 
 

do którego pobudza skutecznie kierowcę (widzi 

on więcej, szybciej reaguje, jedzie czyściej niż na 

treningu). Natomiast, jeśli kierowca traci 

skuteczność działania, sytuacja jest 

niekorzystna.  

 

Młody kierowca może odczuwać większy strach 

niż doświadczony wyga, ale też może być 

odwrotnie – nie mając pełnej świadomości tego, 

co mu grozi, a w konsekwencji nie będąc pod 

wpływem napięcia – będzie skuteczniejszy i 

szybszy. W czasie rajdowej jazdy kierowca 

odczuwa silne napięcie wewnętrzne, które może 

przejawiać się sennością i apatią. To taki 

pozorny spokój, a w rzeczywistości zawodnik 

odczuwający ten stan nie ma świadomości, że to 

silna blokada emocji. Na zewnątrz spokój, we 

wnętrzu ciśnienie wzrasta i wzrasta i gdzieś w 

trakcie jazdy musi ulec rozładowaniu. To tak jak 

ze zbiornikiem bez zaworu bezpieczeństwa. Do 

pewnego momentu wszystko jest w porządku, 

ściany zbiornika wytrzymują rosnące wewnątrz 

ciśnienie, aż nagle dochodzi do wybuchu. Apatia 

wynika  z  bardzo  silnego  blokowania emocji, ➣  

 

Udział w zawodach sportowych związany jest 

nierozerwalnie ze stresem. Każdy ze 

sportowców odczuwa pewną tremę przed swoim 

występem. Ten stan nazywamy stresem, pod 

wpływem którego człowiek przejawia silne i 

negatywne emocje, z którymi sprzężone są 

zmiany fizjologiczne i biochemiczne. 

 

Zmiany te znacznie przekraczają swój 

przeciętny (bazowy) poziom aktywacji. Stan ten 

jest spowodowany przez utratę równowagi 

między wymaganiami a możliwościami 

jednostki. Silny stres ma negatywny wpływ na 

podejmowanie przez człowieka decyzji oraz na 

funkcjonowanie procesów poznawczych 

(procesów orientacyjnych, procesów 

pamięciowych itd.) w czasie kierowania 

samochodem. 

 

Kierowca rajdowy mknąc z zawrotną prędkością 

po odcinkach specjalnych rajdu odczuwa 

podświadomie strach, który ma za zadanie 

uchronić nas przed niebezpieczeństwem. Taka 

jest jego rola, dlatego kierowca bojąc się przed 

wypadkiem lub wypadnięciem z trasy go 

odczuwa. Strach jest mobilizujący  do  momentu  

 

Jaki wpływ na jazdę samochodem   

     wywiera zwiększony poziom stresu ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        fot. Oskar Dobek 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

 

 

 

 

wyobrażanie sobie akcji lub też nawet wyżycie 

się na worku treningowym czy jakimś innym 

(ale przeznaczonym do tego celu) przedmiocie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy kierowca posiada indywidualną tolerancje 

na frustrację i stres. Jedni kierowcy są 

wytrzymali na jazdę w trudnych warunkach, inni 

szybko się zniechęcają i załamują. Najbardziej 

powszechnym objawem sytuacji trudnej jaką 

jest jazda w warunkach zwiększonego stresu 

jest ogólna zwiększona mobilizacja:  
 

5 na poziomie wegetatywnym obserwuje się 

zmiany w pracy narządów, zwiększone 

wydzielanie adrenaliny, cukru, przyśpieszony 

oddech, zmiany w pracy serca;  
 

5 na poziomie czynności motorycznych 

przejawem mobilizacji jest zwiększenie siły 

ruchów, przyśpieszenie tempa;  
 

5 na poziomie werbalno5umysłowym obserwuje 

się     głośne     mówienie,      stawianie      sobie   

pytań, głośne przypominanie sobie.  

 

Czasem zjawiska te osiągają poziom nadmierny. 

Kurczowa próba zachowania sprawności fun5

kcjonowania jest przykładem hipermobilizacji 

nieadekwatnej do sytuacji.  

 

Objawem zmian w funkcjonowaniu człowieka5

kierowcy w sytuacji stresującej jest 

reorganizacja struktury czynności. Proces ten  ➣  

co kosztuje zawodnika ogromną ilość sił 

psychicznych i fizycznych. A jeśli jest już mowa 

o kontroli emocji, to większość ludzi rozumie ją 

jako nie pokazywanie na zewnątrz tego, że coś 

się dzieje wewnątrz ( jeśli trzęsą ci się ręce, to 

sobie na nich usiądź, zachowaj kamienną twarz 

itp.) Tymczasem to nie jest kontrola tylko 

blokowanie zewnętrznego wyrazu, gdyż emocje 

wewnątrz "robią swoje", a osoba je 

przeżywająca nie potrafi wpłynąć na ich 

przebieg. Im silniejsze emocje tym więcej sił 

"pożera" blokowanie i w efekcie pojawia się stan 

dużej apatii. Każdy zawodnik ma swoje optimum 

i sam lub z pomocą psychologa może je 

określić. Osiąganie i utrzymywanie optymalnego 

poziomu pobudzenia oznacza również 

umiejętności kontrolowania jego przebiegu, to 

znaczy: jeśli pobudzenie zawodnika zaczyna 

przybierać na sile potrafi on je obniżyć, jeśli 

natomiast czuje, że jest zbyt słabo pobudzony 

(a np. za chwilę startuje do odcinka 

specjalnego), to – posiadając odpowiednie 

wiadomości i umiejętności – jest w stanie 

pobudzić się do odpowiedniego stanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogę podać parę przykładów takich technik 

służących „samopobudzeniu”. Są one bardzo 

proste w wykonaniu i bardzo skuteczne. To np. 

bardzo szybki „skiping” w miejscu; uderzanie 

lub szczypanie się w policzki; bardzo szybkie, a 

jednocześnie płytkie, wdechy i wydechy; 

napinanie   i   rozluźnianie   wszystkich   mięśni;  
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

ma przebieg trójfazowy. W pierwszej fazie w 

przypadku stwierdzonego błędu – niezgodności 

wyniku uzyskanego z efektem założonym . 

zakończenie nie następuje, lecz czynność jest 

kontynuowana lub powtarzana. Ogólna 

struktura czynności zmienia się i kierowca, 

który uświadomił sobie, że popełnił błąd, wraca 

do punktu wyjścia, część czynności powtarza, aż 

do następnego sygnału o niepowodzeniu. 

Informacje o jakości i wielkości błędu powodują 

w następnych próbach odpowiednie zmiany . 

narasta napięcie nerwowe. Reorganizacja 

struktury czynności polega jednak nie tylko na 

zmianie strategii, ale i zmianie struktury 

funkcjonalnej. Czynności stają się ostrożniejsze, 

staranniej przygotowywane, obrastają w 

dodatkowe operacje. W miarę utrzymywania się 

trudności lub ich narastania zaczynają się 

pojawiać dalsze zmiany.  

 

Następuje druga faza rozstrojenia . napięcie 

nerwowe przechodzi w złość, agresję, reakcje 

frustracyjne i objawy stopniowego obniżania się 

poziomu sprawności czynności . występuje 

regres lub fiksacja, czyli uporczywe powtarzanie 

jakiejś operacji mimo, że jest ona bezskuteczna.  

 

Trzecia faza to rezygnacja. Kierowca, któremu 

nie udało się sprawnie wykonać jednej 

czynności rezygnuje z niej i skierowuje swoją 

aktywność na inną. Przy uporczywym 

niepowodzeniu coraz bardziej troszczy się nie o 

wynik, lecz o siebie. Mnoży operacje 

zabezpieczające, a całą aktywność skupia na 

własnej osobie. W jego psychice narastają stany 

lękowe, które skutecznie obniżają skuteczność 

jazdy.  

 

Tekst powstał na bazie materiału prof. Henryka 

Skłodowskiego, internetowego wywiadu z 

psycholog Marzanną Herzig oraz na podstawie 

obserwacji własnych.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Korbel 

Foto: Oskar Dobek 
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