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      ⚫  NEWS 

 

Konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z 27. 

Rajdu Karkonoskiego, organizowany przez naszą 

redakcję przy współpracy ze sklepem 

AUTORACING.PL, dobiegł końca. 

 

Tym razem do naszej redakcji wpłynęło tylko 6 prac 

... a szkoda, że tylko tyle, bo nagroda do wygrania 

czekała i doczekał się jej jeden z sześciu 

szczęśliwców ☺ 

 

Jest nim autor zdjęcia, które według nas zasługuje 

na nagrodę za uchwycenie "momentu", pokazujące 

nie tylko aspekt sportowy rajdu i rywalizację, ale 

także te pozytywne emocje łączące załogi z ich 

kibicami ! ... W nagrodę za nadesłanie do nas 

zdjęcia, które możecie zobaczyć powyżej, czapeczkę 

OMP oraz wyjątkowy zeszyt pilota, ufundowane 

przez firmę AUTORACING.PL, otrzymuje Krzysztof 

Lorek. 

 

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !  

 

Obok prezentujemy pozostałe nadesłane do nas 

zdjęcia, a wszystkich czytelników zapraszamy do 

częstszego uczestnictwa w naszych konkursach, 

gdyż jak widać warto !! ☺  ¶ 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

                                                                Z Z Z Z 27272727....    RAJDURAJDURAJDURAJDU    KARKONOSKIEGOKARKONOSKIEGOKARKONOSKIEGOKARKONOSKIEGO        

                                                                                                                                                                                                                            ROZSTRZYGNIROZSTRZYGNIROZSTRZYGNIROZSTRZYGNIĘTY TY TY TY !!!!        

↑ Zwycięska fotografia autorstwa Krzysztofa Lorka. 

 

PONIZEJ PREZENTUJEMY WSZYSTKIE 

NADESŁANE FOTOGRAFIE: 

 

 

         ↑ Fot. Patryk Kowalik 

 

         ↑ Fot. Miłosz Cader                                                 ➣  
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        ↑ Fot. Adrian Mazur 

REKLAMA: 

 

 

 

        ↑ Fot. Dariusz Bednarek 

 

 

        ↑ Fot. Dawid Brzeziński 

  Wejdź na www.PAJACYK.pl ! 
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      ⚫  RELACJE 

Już w piątkowy wieczór na rampie ustawionej na 

Placu Piastowskim w Cieplicach odbyła się 

uroczysta Ceremonia Startu ... z metalowego 

podestu przed historycznym Pałacem 

Schaffgotsch’ów zjechał jeden lider – Kajetan 

Kajetanowicz (Impreza RT), ale pretendentów do 

zwycięstwa w rajdzie było co najmniej kilku ... po 

dobrych rezultatach na Rajdzie Świdnickim Michał 

Bębenek (207 S2000) stawiany był w gronie 

faworytów tym bardziej, że wydawałoby się iż 

trasa pierwszego dnia dopasowana jest raczej pod 

auta typu S2000. Wąska i zawierająca dużo 

zakrętów ... Doskonale trasy w okolicach Jeleniej 

Góry zna także Tomasz Kuchar (Impreza R4), 

który samochodem klasy R4 teoretycznie miał 

szanse na to, aby walczyć o najwyższe lokaty. 

Jednakże, już przed rajdem, na specjalnie 

zorganizowanym spotkaniu z czołowymi 

zawodnikami RSMP mówił on, że niespecjalnie 

czuje się na siłach do zwycięstwa w tych 

zawodach ... Czarnym koniem mógł być Wojciech 

Chuchała w Imprezie TMR10 Gr. N, który ostatnio 

wyraźnie mocno przyspieszył ...  
 

W sobotni poranek wszyscy spoglądali w niebo, ➣ 

 

27. Rajd Karkonoski jako 3. runda Platinum 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 

rozegrany został w Jeleniej Górze w dniach 1;3 

czerwca 2012. Największa impreza rajdowa na 

tym terenie jak co roku była ogromnym 

przedsięwzięciem logistycznym, a sportowy 

weekend na terenach, przez które trasa rajdu 

przebiegała był niemalże lokalnym świętem. 
 

W tym sezonie organizatorzy rajdu przygotowali 

trasę ciekawą i urozmaiconą, nawiązującą do 

edycji wiele lat wstecz, w związku z czym 

powrócił odcinek „Zachełmie” oraz bardzo 

atrakcyjny odcinek specjalny na ulicach 

Szklarskiej Poręby. Pierwszego dnia na 

zawodników czekał jeszcze, niemal legendarny 

już, odcinek „Karpacz” oraz klasyczne „Karpniki” i 

„Pilchowice” ... zwieńczeniem dnia był powrót do 

najlepszych czasów karkonoskiego klasyka kiedy 

to głównym punktem całego dnia zmagań był 

Super OS na ulicach Jeleniej Góry ... i tak też było 

i tym razem. Dwukrotnie przejeżdżany Power 

Stage, na którym dwie rajdówki przemieszczały 

się równolegle, był nie lada atrakcją dla rzeszy 

zgromadzonych przy trasie kibiców.  

 

     

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                              fot. Kajto.pl 

27. Rajd Karkonoski 
 

 

 

 

... Passa Kajetanowicza trwa. 
 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                      fot. Kajto.pl 
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Po pierwszej pętli Kuchar / Dymurski znajdowali 

się na 4. pozycji jednak ich strata do 

Kajetanowicza wynosiła już ponad minutę.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderem wśród samochodów napędzanych na 

jedną oś, po pierwszej pętli został Jan 

Chmielewski w Citroenie DS3 R3T, który w 

„generalce” zajmował 7. pozycję. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W markowym pucharze Castrol Edge Fiesta 

Trophy na fotel lidera od razu wskoczył Filip 

Nivette, który po kilku latach przerwy powrócił do 

ścigania w samochodzie przednionapędowym. 
 

Druga pętla rajdu kończona pierwszym 

przejazdem Super OS na ulicach miasta nie 

przyniosła wiele nieoczekiwanych zmian w 

klasyfikacji   ...   Kajetanowicz   nadal   prowadził 

w    rajdzie,    ale   Chuchała   zmniejszył   stratę  

do 17,3 s. ➣ 
 

 

gdyż piątek cały czas straszył ciemnymi 

chmurami ... Asfalt pozostał jednak suchy i walka 

rozpoczęła się na dobre. Od początku pierwsze 

czasy kręcić zaczęła, liderująca w klasyfikacji 

Mistrzostw, załoga Lotos Dynamic Rally Team ... 

Grzegorz Bębenek, który notował niedużą stratę 

do Kajetanowicza, niestety już na OS 2 „Karpacz” 

po skoku na słynnej hopie nad torem 

saneczkowym zakończył swój udział w rajdzie ... 

nie wytrzymało mocowanie tylnego prawego 

amortyzatora co zmusiło załogę do zatrzymania 

się na odcinku i uniemożliwiło dalszą jazdę. Tym 

oto sposobem już na początku zawodów odpadł 

nam główny rywal dla aktualnych liderów 

klasyfikacji. Świetnie przez cały dzień spisywał się 

Wojciech Chuchała, który próbował gonić 

Kajetanowicza i trzeba przyznać, że tempo, jak na 

samochód grupy N, miał nieziemskie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwszej pętli w rajdzie liderowała załoga 

Kajetan Kajetanowicz / Jarosław Baran (Impreza 

RT), z przewagą 26,2 s. nad drugimi Wojciechem 

Chuchałą z Kamilem Hellerem (Impreza TMR10). 

Na pozycji trzeciej widnieli Łukasz Habaj / Piotr 

Woś w Lancerze Evo IX gr. N, którzy do lidera 

klasyfikacji tracili 32,7 s., zaś do drugiego miejsca 

i lidera NGki tylko 6,5 s. Zgodnie z zapowiedziami 

Tomasz Kuchar od samego początku rajdu zaczął 

mieć kłopoty z samochodem. W jego Subaru 

awarii uległ pedał gazu, a usterka wymagała 

uciążliwego resetowania systemu.  
 

 

                  fot. Sławomir Mulka 

 

↑ Michał i Grzegorz Bębenkowie, po pechowym skoku na  

     hopie nad torem saneczkowym zakończyli 1 dzień rajdu. 

         

 
 

 
 

                  fot. Mariusz Szczepaniak 

 

↑ Filip Nivette od razu załapał rytm i pokazał, że nie za' 

     pomniał jak jeździ się „ośką”. 

 

↑ Jan Chmielewski nie sprawił niespodzianki i pewnie  

   kontrolował sytuację wśród aut przednionapędowych. 

         

 
 

 
 

                                                       fot. Sławomir Mulka 
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kontroluje sytuację i po pierwszym dniu jest 

zdecydowanym liderem zajmując 7. pozycję w 

„generalce”. 

 

W pucharze CEFT lideruje załoga Filip Nivette / 

Artur Natkaniec, drudzy są Radosław Typa / 

Szymon Gospodarczyk ze stratą 1:26,5. Trzecia 

lokata należy do Łukasza Byśkiniewicza jadącego z 

Maciejem Wisławskim. 

 

Drugi dzień zmagań 27. Rajdu Karkonoskiego 

rozpoczynał się na suchym asfalcie i w atmosferze 

pogoni za wyłonionym liderem. Kajetan 

Kajetanowicz upatrywać swojej szansy mógł w 

specyfice odcinków specjalnych przygotowanych 

przez Organizatorów na drugi dzień rajdu. W poczet 

trasy weszły 4 odcinki specjalne przejeżdżane 

dwukrotnie, z czego 3 z nich zasługują już na miano 

karkonoskich klasyków ... „Borowice”, „Grudza” 

oraz „Lubomierz”. Smaczku dopełniał przejazd 

odcinka zlokalizowanego na ulicach Szklarskiej 

Poręby, którego metę zlokalizowano za słynnym 

„zakrętem śmierci”.  

Michał Bębenek drugiego dnia powrócił do 

rywalizacji w systemie SupeRally, a przedstawiciel 

Peugeot Sport powiedział, że po raz pierwszy w 

historii startów tego modelu spotkał się z taką 

awarią. 

 

Od pierwszego odcinka specjalnego drugiego dnia 

wygrywać zaczyna Kajetanowicz, ale „Siemanko” ➣ 

 

Na trzeciej pozycji utrzymywał się Habaj, który z 

kolei stracił do drugiego miejsca 31,9 s. Maciej 

Rzeźnik (207 S2000) wskoczył na 4. lokatę po 

tym jak na OS „Karpniki 2” Tomasz Kuchar 

zaliczył drobną wycieczkę poza trasę i stracił 

nieco sekund. 

 

Po pierwszym przejeździe Super OS zawodnicy 

udali się jeszcze na strefę serwisową, aby na 

zakończenie po raz drugi powrócić na „Zabobrze”. 

Tutaj niespodzianek nie było, choć na ciasnych 

nawrotach obu przejazdów SuperoesHu kilka załóg 

zakończyło swój udział w rajdzie – nie wytrzymały 

półosie. 

 

Tym samym pierwszy dzień zmagań zakończył się 

z jednej strony tak jak można się było tego 

spodziewać, gdyż bezapelacyjnie wygrała załoga 

Kajetanowicz / Baran (Impreza RT),  jednakże 

jednocześnie wielkim zaskoczeniem okazał się 

wynik Wojciecha Chuchały (Impreza TMR10), 

który na metę pierwszego dnia rajdu przyjechał 

ze stratą jedynie 18,8 s. do kierowcy z Ustronia 

wygrywając z nim nawet dwa oesy. Na miejscu 

trzecim ze stratą 52 s. do lidera i 33,2 s. do 

drugiej lokaty uplasowali się Łukasz Habaj / Piotr 

Woś (Evo IX). Na kolejnych miejscach znaleźli się 

kolejno Rzeźnik, Kuchar, Kołtun, a czołową 

szóstkę uzupełnił Marcin Gagacki (Evo IX). 

 

 W „ośce” bez niespodzianek  ...  Jan  Chmielewski  

 

 

 

     

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                              fot. Kajto.pl 

REKLAMA: 
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Federacja uznała, że są oni winni i nałożyła na 

nich karę zawieszenia licencji na trzy miesiące  w 

zawieszeniu na pół roku. Grzegorz Grzyb 

zapowiedział, że będzie składał odwołanie od tej 

decyzji. 

 

Wracając do rywalizacji na trasie drugiego etapu 

2   dnia   rajdu,   trzeba   przyznać,    że   

Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem 

(Impreza RT) dosłownie frunęli ponad trasą i 

wygrali wszystkie odcinki specjalne tego dnia ... 

choć na odcinkach górskich i krętych, zgodnie z 

przewidywaniami, ich przewaga nie była aż tak 

duża. Wojciech Chuchała (Impreza TMR10) po 

przygodzie na ostatnim odcinku specjalnym rajdu 

stracił na nim do „Kajto” aż 44,4 s. i na koniec 

rajdu jego strata do zwycięzcy wyniosła 1:41.6, 

jednak druga lokata w rajdzie pozostała pewnie 

w rękach „Siemanki”. 

 

Załoga Łukasz Habaj / Piotr Woś (Evo IX), która 

dzielnie walczyła przez cały rajd również obroniła 

się przed zapędami reszty stawki i pewnie 

przypadła im 3. lokata.  

 

Na kolejnych miejscach uplasowali się Maciej 

Rzeźnik / Przemysław Mazur (207 S2000) oraz 

Marcin Gagacki / Marcin Bilski (Evo IX).  

 

Jako liderzy wśród samochodów napędzanych na  

jedną oś oraz na 6. pozycji w „generalce” rajd 

ukończyli Jan Chmielewski / Jakub Gerber (DS3 

R3T). ➣ 

 

 

cały czas pokazuje się swoją NFką kilka sekund za 

nim. Dalej wyniki pętli wyglądają już dość 

regularnie – wygrywa Kajto, kilka sekund za nim 

jest ciągle Chuchała, a dalej świetne czasy kręci 

Habaj. Niestety, w wyniku awarii skrzyni biegów 

w rywalizacji przestaje liczyć się Tomasz Kuchar 

... jego słowa przed zawodami okazały się nad 

wyraz prorocze.  

 

Po pierwszym etapie drugiego dnia rajdu lider 

Kajetan Kajetanowicz ma już 38,2 s. przewagi 

nad drugim Wojciechem Chuchałą. Trzecią lokatę 

zajmuje Łukasz Habaj, który traci do lidera 

1:49.7, a do drugiego miejsca 1:11,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że dwie 

NFki w czołowej trójce zawodów to widok do 

niedawna rzadki na polskim podwórku rajdowym, 

ale tegoroczny sezon wykruszył nam ze stawki 

dwóch kierowców, którzy do tej pory zajmowali te 

lokaty samochodami S2000, a więc Michała 

Sołowowa i Bryana Bouffier. Obaj kierowcy tym 

roku nie zdecydowali się na starty w RSMP.  

Jednego zawodnika z czołówki pozbawiło nas 

także zamieszanie związane ze złapaniem przez 

Policję Grzegorza Grzyba i Rafała Stalmacha w 

Szklarskiej Porębie na nielegalnym zapoznaniu z 

trasą rajdu. Obaj kierowcy zostali ukarani przez 

GKSS za przeprowadzenie nielegalnego 

zapoznania z trasą 27. Rajdu Karkonoskiego. 

Kierowcy nie wystartowali w imprezie, ale 

rozstrzygnięcie tego, czy dowody świadczą o 

winie zawodników, należało do PZM.  

 

     

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                              fot. Kajto.pl 

 

↑ Łukasz Habaj uzupełni podium rajdu i był kierowcą  

   drugiej N�ki wśród czołowej trójki. 

 

 

↑ Załoga Ryznar / Janusz – zwycięzcy klasy HR. 

         

                  fot. Mariusz Szczepaniak 

         

 
 

 
 

             fot. Mariusz Szczepaniak 
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Dalsze lokaty to Szymon Kornicki / Robert Hundla 

(DS3 R3T), Radosław Raczkowski / Mariusz 

Kosiński (DS3 R3T).  

 

Jako zwycięzcy rundy Castrol Edge Fiesta Trophy 

oraz na 9. pozycji w „generalce” na mecie stawili 

się Filip Nivette / Artur Natkaniec (Fiesta R2). 

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili FELIX z Adamem 

Grzelką w Lancerze Evo IX Gr. N.   

 

27. Rajd Karkonoski mógł odbyć się w cieniu 

poprzedniej edycji, po której głównie kibice, dla 

których tworzy się przecież widowisko, narzekali 

nieco na organizację i brak wyczucia 

Organizatorów w kwestiach bezpieczeństwa oraz 

spokojnego oglądania rajdu ... ale powiedzieć 

trzeba jasno, że tegoroczne wydanie zasługuje na 

miano doskonałego spektaklu reżyserowanego 

według najwyższych standardów ! Pochwalić 

trzeba zarówno organizację imprezy, która 

zebrała wiele ciepłych opinii ze strony 

zawodników, kibiców jak i przedstawicieli mediów, 

oraz również wartość sportową przygotowanej, 

bardzo trudnej i widowiskowej, trasy ... Na takie 

rajdy lubimy i chcemy przyjeżdżać. Możemy 

śmiało powiedzieć, że cała ekipa organizująca 

Rajd Karkonoski bez wątpienia udowodniła, że ich 

impreza jest pozycją obowiązkową dla każdego 

miłośnika rajdów samochodowych niezależnie od 

tego z jak odległego zakątka Polski czy też świata 

przybywa, aby go podziwiać. ☺  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

     

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                              fot. Kajto.pl 

 

↑ Skoda Fabia WRC, prowadzona przez Jacka Ptaszka była 

     nie lada atrakcją na karkonoskich oesach. 

 

 

↑ Po dachowaniu swoją Fiestą S2000 na przedrajdowych  

    Testach, Jarosław   Kołtun zmuszony był wystartować  

     w rajdzie wynajętą Skodą Fabią S2000. 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                                                      fot. Michał Mrozek 

 

↑ Tomasz Kuchar był chyba największym pechowcem 

    Rajdu Karkonoskiego, najpierw awaria pedału gazu, a    

     później skrzyni biegów nie dały mu szans na wynik. 

          

 
 

 
  

                                      fot. Michał Mrozek 

 

↑ Xavier Panseri powrócił na polskie oesy w roli pilota 

   Zbigniewa Malińskiego. 

         

                    fot. Sławomir Mulka 

         

 
 

 
 

               fot. Mariusz Szczepaniak 
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szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 

samochody także nie ucierpiały w znaczny sposób. 
 

Pretendentami do zwycięstwa od początku byli Jacek 

Januchta, który nie raz zachwycał szybką jazdą w 

swoim Fiacie CC, oraz Piotrek Czypionka, który w 

swojej domowej imprezie wystartował w klasie GOŚĆ 

jadąc dobrze znanym Oplem Corsą … walka pomiędzy 

tymi Panami była zawzięta do samego końca i kto wie 

ja potoczyłyby się losy rywalizacji o pozycję 

najszybszej załogi całego KJS, gdyby nie odwołanie 3 

prób ostatniej pętli ... Piotrek w końcówce wyraźnie 

zaczął niwelować stratę do Jacka, ale ostatecznie, 

zgodnie z przewidywaniami, najszybszą załogą 

zawodów okazali się Jacek Januchta / Marta 

Matuszczyk (CC). 
 

Niestety wielu uczestników, w trakcie jak i po 

zawodach nie do końca przychylnie wypowiadało się o 

organizacji zawodów jak i samej rywalizacji. Problemy 

z wypełnianiem kart drogowych przez sędziów, błędy 

w mierzeniu czasów oraz pojawiające się czasem 

znikąd kary czasowe wymagające wyjaśniania 

wypaczyły, w mniemaniu wielu z nich, obraz i ducha 

rywalizacji. Trzeba jednak obiektywnie zauważyć, że 

problemy te mogły być konsekwencją niedostate5  ➣ 

3. runda cyklu o tytuł Mistrza Jeleniej Góry w KJS 

odbyła się w Zgorzelcu 23. czerwca w ramach 

imprezy organizowanej przez Automobilklub 

Zagłębie Turoszowskie pod nazwą KJS „Noc 

Świętojańska 2012”. Zawody poprzez swoją nocną 

formułę zawsze stanowiły atrakcję dla uczestników, 

jednak w tym roku frekwencja naprawdę 

zaskoczyła, nawet organizatorów, a na starcie do 

zawodów stanęły aż 32 załogi. Sama trasa nie była 

nowością i zawierała próby znane już z poprzednich 

edycji, a więc „Centrum Sportowe”, „Parking Eden”, 

„Gronów”, „Pokrzywnik” oraz „Autostrada”. Po 

długim i bardzo szczegółowym badaniu kontrolnym, 

o godzinie 19:34, wszystkie załogi ruszyły do walki 

o lokaty … 
 

Zawody podzielone były na dwie części – wieczorną 

i nocną, zawierającą szutrowo5asfaltowe odcinki 

typu „Mini OS”, które co roku są najważniejszą 

częścią Zgorzeleckiej imprezy. 
 

Trasa była wymagająca o czym już na pierwszej 

pętli przekonali się Maciej Jary / Katarzyna 

Kowalczyk jadący Nissanem Sunny, a także załoga 

BC Rally Team Patryk Epner / Grzegorz Kunka … 

obie załogi dachowały na próbie „Gronów I”, ale na 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

              fot. Mariusz Szczepaniak 

KJS „Noc Świętojańska” 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                   fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

�cznej liczby osób do obsługi trasy, które ostatnio 

są problemem wielu organizatorów tego typu 

imprez.  

 

Bez wątpienia na kolejne edycje Zgorzeleckich 

KJSów warto przyjechać, bo potencjał ciekawych 

tras i dobrej atmosfery to wielki atut tych zawodów, 

a wszelkie niedociągnięcia, które pojawiały się 

podczas organizacji, pierwszej w tym sezonie 

eliminacji „Mistrza Jeleniej Góry” na terenie 

Zagłębia Turoszowskiego, na pewno szybko zostaną 

poprawione. 

 

Kolejna eliminacja cyklu o tytuł „Mistrza Jeleniej 

Góry w KJS” odbędzie się 15 lipca 2012 w 

Kamiennej Górze. Już dziś gorąco zapraszamy !  ¶ 
 

 

Tekst: Oskar Dobek 

 

       

 
 

 

                     fot. Mariusz Szczepaniak 

 

↑ Tomasz Ochrombel / Tomasz Trytek jako jedyni dojechali  
    do mety w klasie 1. 

       

 
 

 
 

 
 

 

                        fot. Mariusz Szczepaniak 
 

↑ Załoga BC Rally Team – Patryk Epner i Grzegorz Kunka  
     pechowo zakończyła start w nocnym KJSie. 

       

 
 

 
 

 
 

 

                        fot. Mariusz Szczepaniak 
 

↑ Piotrek Czypionka ze swoim pilotem Grzegorzem  
    Gruszczyńskim postanowili powrócić na domowe trasy w  
     klasie GOŚĆ, a 2. miejsce w „generalce” było blisko ... 

 

 

 

WYNIKI KJS „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012”: 

 

Klasa 1: 

 

1. Tomasz Ochrombel / Tomasz Trytek (SC). 

 

Klasa 2: 

 

1. Jacek Januchta / Marta Matuszczyk (CC), 

2. Jan Kruczek / Robert Kuzdrowski (SC), 

3. Rafał Ruszkiewicz / Angelika Greszta (CC). 

 

Klasa 3: 

 

1. Rafał Zabuski / Krzysztof Mazur (Civic), 

2. Oskar Kołaczek / Piotr Krypel (Civic), 

3. Piotr Kryszczuk / Radek Górski (Corsa). 

 

Klasa 4: 

 

1. Łukasz Pobiedziński / Piotr Pobiedziński (BMW E30), 

2. Michał Macewicz / Paweł Pudzyński (Kadett), 

3. Karol Zajączkowski / Bartosz Wardein (Clio Sport). 

 



 

REKLAMA: 
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      ⚫  Z POLSKI 

 

Marek Mularczyk (Citroen C2) i jako 

czwarty Sylwester Płachytka.  

 

 

Ostatni odcinek specjalny rajdu, 

"Lubomierz 2", należał do Tomka 

Hupało. Za nim uplasowały się załogi 

Scheffler / Marciniak i Kasperczyk / 

Syty (Fabia R2). Niestety ... kolejna 

czwarta lokata Sylwestra Płachytki nie 

pozwoliła mu na utrzymanie otela 

lidera w tak ciasnej klasyfikacji.  

 

Po ośmiu wymagających i niezwykle 

męczących odcinkach 27. Rajdu 

Karkonoskiego zwycięzcą 4. Rundy 

RPP zostali ... Tomasz Hupało i Rafał 

Fiołek (Civic Type5R). Kolejne miejsce 

na podium, ze stratą 0,6 s. do 

zwycięzcy, zajęli Jarosław i Marcin 

Szejowie, natomiast dopiero trzecia 

lokata przypadła pierwotnym 

faworytom tych zawodów ... 

Sylwestrowi Płachytce z Jackiem 

Nowaczewskim, którzy do drugiego 

miejsca stracili 3.1 s. Czwarte miejsce 

zajął Marcin Scheffler, a czołową 

piątkę uzupełnił Marek Mularczyk.  

 

Cóż ... czas pożegnać się z 

dostarczającymi niezapomnianych 

emocji oesami Kotliny Jeleniogórskiej. 

Serdecznie zapraszamy już na kolejną 

naszą relację, tym razem z 5. Rundy 

Rajdowego Pucharu Polski – Rajdu 

Wisły.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

 

 

 

 

Wraz z początkiem czerwca wąskie i 

kręte trasy w malowniczych 

Karkonoszach stały się polem zaciętej 

rywalizacji 27. Rajdu Karkonoskiego. 

W Kotlinie Jeleniogórskiej po raz 

kolejny rozległ się ryk silników i 

zapach spalanej benzyny ... 

Zapraszamy na relację z 4. Rundy 

Rajdowego Pucharu Polski !  

 

Na starcie niedzielnych zmagań 

zebrało się aż 56 załóg. OS 1 

"Borowice" ... gotowi do walki 

zawodnicy wczesnym rankiem z 

pełnym impetem ruszyli po najwyższe 

lokaty. 

Pierwsi na mecie odcinka zameldowali 

się Damian Tomala z Mateuszem 

Martynkiem (Civic Type5R). Nieco 

ponad 2 sekundy gorszy wynik 

uzyskała załoga Płachytka / 

Nowaczewski (Citroen C2R2), a trzeci 

czasu Radosław Pogan i Tomasz Tkacz 

(Renault Clio).  

 

Po kolejnym odcinku specjalnym 

"Szklarska Poręba", swoją stratę 

odrobił Sylwester Płachytka. Zawodnik 

AZK Kłodzko tym samym objął 

prowadzenie w rywalizacji RPP, za 

nim dotarła załoga Szeja / Szeja (Opel 

Astra), a tuż po nich Damian Tomala. 

Radosław Pogan spadł na 5. lokatę 

ustępując miejsca Tomaszowi Hupało 

(Citroen C2 VTS). 

 

Trzeci oes "Grudza" najszybciej 

pokonał Sylwester Płachytka. Drugi był  

 

Tomasz Hupało,  trzeci  na  mecie  

zameldował się zespół Wawrzyczek / 

Leibchen (Civic Vti). W "generalce" 

wciąż prowadził Płachytka. Tomek 

Hupało awansował na 2. pozycję. 

Trzecie miejsce w klasyfikacji 

należało do Damiana Tomali.  

 

OS 4 "Lubomierz" znów należał do 

Sylwestra Płachytki. Drugi zameldował 

się Damian Tomala. Trzeci czas 

uzyskał Sławomir Ogryzek (Citroen 

C2R2 Max). Po pierwszej pętli o jedno 

"oczko" w górę wskoczył Damian 

Tomala, spychając w klasyfikacji 

generalnej Tomasza Hupało na trzecią 

pozycję. Czwarta na oesie była załoga 

Szeja / Szeja, piąta – Ogryzek/Cieślar 

i tym wynikiem zakończyła się 

pierwsza pętla rajdu. 

 

Zwycięzcą inauguracyjnego odcinka 

drugiej pętli – "Borowice 2", ponownie 

został, jadący bardzo równym 

tempem, Sylwester Płachytka. Kolejne 

czasy uzyskali Damian Tomala, 

Sławomir Ogryzek i Tomasz Hupało.  

 

OS 6 "Szklarska Poręba 2" najszybciej 

pokonał Damian Tomala. Drugi czas 

nieoczekiwanie uzyskał Mateusz Kubat  

(Civic Type5R), trzeci dotarł na metę 

Sławomir  Ogryzek.   Te   roszady   nie 

zagroziły jednak liderującej w 

"generalce" załodze z Kłodzka.  

 

Kolejną próbę, "Grudza 2", w 

najkrótszym czasie przejechała załoga 

Scheffler / Marciniak (Civic Type5R). 

Za   nimi   dojechali  Jarosław   Szeja, 

Marek Mularczyk (Cirtoen C2) i jako

   

 

   4. runda RPP 

 

              fot. Rafał Burzyński 
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27. Rajd Karkonoski, jako 2. runda 

Międzynarodowego Rajdowego Pucharu Łużyc, 

rozegrany został 2 czerwca w Jeleniej Górze … Na 

8 odcinkach specjalnych o łącznej długości 92,24 

km, 32 zawodników ścigało się z czasem, aby 

zdobyć kolejne punkty do klasyfikacji podczas 

ostatniego, w tegorocznym Pucharze, rajdu 

asfaltowego.  

 

Na starcie do polskiej edycji Lausitz Cup, jak co 

roku, zabrakło wielu nazwisk z czołówki Pucharu 

Łużyc. W Jeleniej Górze nie zobaczyliśmy więc 

Toyoty Corolli S2000 Karela Macka, Audi TT Erica 

Karlssona, ani aktualnego lidera klasyfikacji 9 

Matthiasa Kahle (Octavia WRC). Na trasę powrócił 

zaś Marcin Wolski w swoim białym Fiacie 126p, 

którego później niestety wyeliminowała z rajdu 

awaria. 

 

Listę zgłoszeń 2. rundy Pucharu Łużyc wzmocniło 

wielu zawodników polskich startujących w rundzie 

Rajdowego Pucharu Polski. W ten sposób 

skorzystali oni z możliwości przejechania obydwu 

dni rajdu i zaliczenia ponad 180 km oesowych. 

Najważniejszymi postaciami 27. Rajdu 

Karkonoskiego  w  klasyfikacji Pucharu okazali się 

 

 

 

jednak zawodnicy z czołówki Mistrzostw Polski … 

Tomek Kuchar (Impreza R4) oraz Wojtek 

Chuchała (Impreza TMR 10). Na trasie 

zobaczyliśmy także samochód klasy WRC – Jacek 

Ptaszek w swojej Fabii dawał pokaz jazdy dla 

kibiców, a jego samochód był zdecydowaną 

atrakcją całych zawodów.  

 

Poniżej postaramy się przybliżyć Wam to jak 

wyglądały zmagania zawodników na, 

okrzykniętych najtrudniejszymi w Polsce, 

odcinkach specjalnych 27. Rajdu Karkonoskiego. 

Zapraszamy !  

 

OS 1 – „Zachełmie 1” 
 

Od samego początku rajdu mocno ruszają Wojtek 

Chuchała z Kamilem Hellerem (Impreza TMR 10), 

którzy walczą o dobry wyniki w klasyfikacji 

Mistrzostw Polski goniąc aktualnego Mistrza kraju. 

Za nimi ze stratą 5,5 s. plasują się Tomasz 

Kuchar / Daniel Dymurski (Impreza R4). Trzeci 

czas na otwierającym rajd odcinku specjalnym 

zdobywają Tomasz Gryc / Michał Kuśnierz (C2 

R2). Fabia WRC Jacka Ptaszka dojeżdża do mety 

na 5. pozycji. Najwyżej sklasyfikowana załoga  ➣ 

                        fot. Oskar Dobek 

27. Rajd Karkonoski 
2. runda Lausitz Cup 2012    OES po OESieOES po OESieOES po OESieOES po OESie    

         

 
 

 
 

 
 

                  fot. Mariusz Szczepaniak 
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zagraniczna to Marco Roch / Jörg Roch (BMW 318 

IS), którzy zajmują 17. pozycję ze stratą +1:03,8 

do lidera.  
 

Jeszcze przed startem do tego odcinka 

specjalnego wycofuje się z rajdu załoga nr 80 – 

Vaclavik / Hajek (Felicja). 

 

OS 2 – „Karpacz” 
 

Pojedynczy przejazd jednego z najbardziej 

znanych odcinków Rajdu Karkonoskiego przynosi 

kolejne zwycięstwo oesowe Wojciecha Chuchały, 

który oddala się od Kuchara o kolejne 9,4 

sekundy. Trzeci na odcinku jest Gryc ze stratą 

26,3 s. do lidera i 16,9 s. do załogi LUK Ruville 

Team. Jacek Ptaszek w Fabii WRC notuje coraz 

gorsze lokaty i spada coraz niżej w klasyfikacji. 

Lider Klasy 3 przed tym rajdem – Radosław 

Typa (Fiesta R2), wraca do walki po słabym 

czasie na pierwszym odcinku specjalnym rajdu. 

1,4 sekundy przed nim znajduje się Hubert 

Ptaszek, który jedzie w tejże klasie na 3. pozycji.  
 

Na tym oesie z rywalizacji, z przyczyn 

technicznych, odpada załoga nr 69 – Żarna / 

Dargiewicz (206 XS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3 – „Karpniki 1” 
 

Najdłuższy odcinek w całym rajdzie o długości 

16,26 km bezapelacyjnie wygrywa Chuchała. 

Tomek Kuchar traci na oesie całą wieczność i 

dojeżdża na metę 21,3 sekundy za NHką 

„Siemanki”. Wrocławianin narzeka na problemy z 

samochodem,  nie działa  pedał  gazu,  a  usterka 

 

 

wymaga resetowania systemu. Świetny czas na 

tym oesie wykręca Radosław Typa, który z 9. 

pozycji wbija się na 4. miejsce w „generalce” i 

drugie w Klasie 3 mając 14,6 s. straty do 

Sławomira Ogryzka. Liderujący w K/3 Tomasz 

Gryc (C2 R2) po wypadnięciu z trasy na szybkim 

prawym łuku, nie jedzie już dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed ostatnim odcinkiem specjalnym I pętli 

rajdu przewaga Chuchały nad Kucharem wynosi 

36,2 sekundy. Drugą lokatę zajmuje Ogryzek (C2 

R2), który traci do Kuchara już 1:51,5 ! Czołowa 

dwójka wydaje się już w tym momencie poza 

zasięgiem reszty stawki. 

 

OS 4 – „Pilchowice 1” 
 

Ostatni odcinek pętli … wąski i zdradliwy oes 

„Pilchowice” zbiera duże żniwo. Odpadają na nim 

aż 4 załogi. Marcin Wolski jadący z Aliną 

Waleczek z powodu awarii gaźnika w ich 

„maluchu” stają na odcinku. Renault Twingo R2 

załogi KochanowskiHLaren / Zarębska wypada z 

trasy i zsuwa się w dół zbocza na bardzo ciasnym 

lewym zakręcie niemal kilometr przed metą. 

Załodze na szczęście nic się nie stało. Na tym 

odcinku wycofują się także nr 75 H Temple / 

Jurgała (Civic), nr 73 H Wronkowski / Herban 

(Sunny), a po odcinku zatrzymuje się na poboczu 

załoga nr 74 – Stywryszko / Rosik, w ich Civic 

awarii uległa skrzynia biegów.   
 

W czołówce rajdu zaczynają jednak dziać się 

ciekawe rzeczy. Oes wygrywa znów Chuchała, ale 

Kuchar chyba nieco odzyskał formę i traci do  ➣ 

 

       

 
 

 
 

                         fot. Mariusz Szczepaniak 

                           fot. Mariusz Szczepaniak 
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niego na tym odcinku już tylko 7,7 s. Trzeci czas 

wykręca za to Radosław Typa (Fiesta R2), który 

po I pętli przechodzi w klasyfikacji Sławomira 

Ogryzka o 4,2 s. i zajmuje fotel lidera Klasy 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po I pętli sytuacja w czołówce wygląda 

następująco – pierwsza jest załoga Chuchała / 

Heller (Impreza TMR 10), za nimi ze stratą 43,9 

s. Kuchar / Dymurski (Impreza R4). Trzecie 

miejsce w „generalce” należy do Radosława Typy 

(Fiesta R2), który traci do drugiego już 2:30,5. 

 

W Klasie 4 liderami po pętli są Sławomir Kurdyś z 

Michałem Kasiną (Civic Type=R).  

 

Klasa 2 to prowadzenie historycznej Skody 110L 

Rallye z Jiřím Kristan’em i Martinem Kraucher’em 

na pokładzie. W Klasie 1 samotnie zmierza od 

mety Trabant 601 ITRM niemieckiej załogi Pierre 

Roemer / Michael Klemke. 

 

OS 5 – „Zachełmie 2” 
 

Ponowny przejazd najkrótszego odcinka w całym 

rajdzie przynosi ponowne zwycięstwo załogi L=

SPRT. Wojtek Chuchała dokłada kolejne 9,6 s. 

drugiemu na oesie Kucharowi i w klasyfikacji ma 

już nad nim 44,5 s. przewagi.  

Równo w czołówce dojeżdża znowu Radosław 

Typa, który traci jednak do drugiego miejsca już 

całe lata świetlne. Po tym odcinku czołowa 

dwójka jest już poza zasięgiem, ale Sławomir 

Ogryzek traci do miejsca na podium 11,1 s., więc 

jest jeszcze o co walczyć. 

 

 

Na tym odcinku żadna z załóg nie odpada już z 

rywalizacji, ale lider Klasy 4 przeżywa dramat. Po 

przygodach na odcinku załoga Kurdyś / Kasina 

(Civic) dojeżdża dopiero na 23. pozycji i traci swoją 

lokatę w klasyfikacji na rzecz Janusza Knopta 

(Civic).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 6 – „Karpniki 2” 
 

Na kolejnym przejeździe odcinka specjalnego 

„Karpniki” znowu podziwiamy teatr jednego aktora. 

Wojtek Chuchała frunie niemal nad wielkimi 

dziurami na tym oesie i dokłada Kucharowi, który 

podążą z przygodami, ponad 30 sekund !! 

Radosław Typa już chyba na dobre zadomowił się 

na 3. miejscu, gdyż jego główny rywal – Sławomir 

Ogryzek, stracił do niego na tym odcinku niemal 

40 sekund i jego strata do podium wynosi już 54,2 

sekundy. 41 s. za Ogryzkiem jest Knopt (Civic), a 

1:03,1 dalej Kurdyś (Civic).  ➣ 

 

       

 
 

 
 

                                      fot. Michał Mrozek 

       

                     fot. Sławomir Mulka 

       

 
 

 
 

 
 

                       fot. Mariusz Szczepaniak 
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To ostatni oes przed kończącymi rajd dwoma 

przejazdami SuperOS na ulicach miasta. Pewnie 

wygrywa go Chuchała powiększając jeszcze 

bardziej swoją przewagę nad Kucharem. Po tym 

odcinku obu panów dzieli już 1:34,2. Trzeci czas 

na odcinku uzyskuje Typa. Dalej Płachytka, 

Knopt, Ryznar (Kadett). Najlepiej z zagranicznych 

załóg spisuje się cały czas niemiecki duet Roch / 

Roch (BMW 318 IS). W klasyfikacji generalnej po 

OS 7 są oni na 14. pozycji.  

 

Po tym odcinku specjalnym z rywalizacji wycofała 

się załoga najefektowniejszego auta podczas 

całego rajdu. Po uszkodzeniu przodu samochodu 

przez rozerwaną oponę oraz innych kłopotach z 

samochodem załoga nr 16 – Ptaszek / Leśniak 

wycofała się z rajdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 8 – „Zabobrze 1” 
 

Uliczny SuperOS na obwodnicy Jeleniej Góry, na 

którym zawodnicy rywalizowali parami, 

przyciągnął całe masy kibiców. Tutaj szanse się 

wyrównały, ale Wojtek Chuchała i tak pozostał 

niepokonany o 0.3 sekundy wygrywając 

pojedynek z Tomkiem Kucharem. Bardzo dobry 

czas na króciutkiej próbie wykręca załoga 

Kasperczyk / Syty (Fabia R2) – 4. miejsce. 
 

Radosław Typa uzyskuje dopiero 12. rezultat, ale 

jego miejscu na podium nie może już nikt 

zagrozić.   
 

Na tym odcinku Honda Civic złogi nr 67 – 

Sławomir Kurdyś / Michał Kasina ulega niestety 

awarii i dla nich jest to już koniec rajdu tego dnia 

 

 

 

OS 9 – „Zabobrze 2” 
 

Przed ostatnim odcinkiem specjalnym zawodnicy 

zaliczyli jeszcze jeden serwis, ale sytuacja w 

klasyfikacji wydawała się już przesądzona. 

Ponowny przejazd SuperOS o długości 1,48 km 

wygrywa załoga Chuchała / Heller (Impreza TMR 

10) bezapelacyjnie wygrywając cały rajd w 

klasyfikacji Pucharu Łużyc. Drudzy na tym odcinku 

– Tomasz Kuchar / Daniel Dymurski (Impreza R4) 

stracili do „Siemanki” kolejne 7,5 sekundy na tym 

oesie i w klasyfikacji łącznej, ze stratą 1:42.0, 

zajęli drugą lokatę. Podium „generalki” uzupełniła 

załoga Radosław Typa / Szymon Gospodarczyk 

(Fiesta R2), która do drugiego miejsca straciła aż 

3:51.3, zaś nad Sławomirem Ogryzkiem i 

Zbigniewem Cieślarem (C2 R2) będącymi na 4. 

pozycji, uzyskali przewagę 1:48,5. Radosław Typa 

wygrał także rajd w klasyfikacji Klasy 3. 

 

W Klasie 4 zwyciężyła załoga Janusz Knopt / 

Łukasz Jastrzębski (Civic). Klasa 2 należała do 

gości z zagranicy, zwyciężyła w niej czeska załoga 

historycznej Skody 110 L Rallye I Jiri Kristan / 

Martin Kraucher. W klasie najsłabszej, czyli K/1, 

jako jedyna sklasyfikowana załoga dojechali 

Niemcy Pierre Roemer / Michael Klemke (Trabant 

601 ITRM). 

 

Po raz pierwszy w historii Międzynarodowego 

Rajdowego Pucharu Łużyc jego eliminację wygrał 

Polak ... Ba ! Po raz pierwszy w historii całe podium 

jednej rundy należy do Polaków :) To piękny 

akcent, który na zawsze już będzie tworzył historię 

Lausitz Cup … 

27. Rajd Karkonoski zebrał bardzo pozytywne 

recenzje zarówno od zawodników jak i kibiców … 

należy przyznać, że impreza była na naprawdę 

świetnym poziomie, a trasa tegorocznej edycji 

należała to jednych z najtrudniejszych w Polsce. 

Jedynym minusem rajdu było to, że … kolejny 

odbędzie się dopiero za rok :) Przed nami teraz 

trzecia, ostatnia już, runda Pucharu, która 

rozegrana zostanie na nawierzchni szutrowej w 

ramach 13. Rallye Lausitz w dniach 12I13.10.2012 

w Niemczech w okolicach Boxbergu O.L. 

Serdecznie zapraszamy !  ¶ 

Tekst: Oskar Dobek 

       

                      fot. Mariusz Szczepaniak 
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mając rodzinę ciężko jest pogodzić koszty 

utrzymania i rodziny i rajdów. Jak wiadomo w 

tamtym roku zmarła moja żona, której marzeniem 

były starty w RPP. Decyzję o zakończeniu startów w 

KJS podjąłem w czasie choroby mojej żony i 

obiecałem sobie, że to koniec przygody z rajdami. 

W lutym tego roku, może to kogoś zdziwić albo i 

nie, w ciągu jednego dnia postanowiłem, że 

dlaczego mam zrezygnować z marzeń jakie 

mieliśmy, czyli właśnie startów w RPP. Za późno 

zrozumiałem, że życie jest krótkie i nie wolno 

czekać z takimi decyzjami, bo nigdy nie wiadomo co 

nas czeka … to cała prawda o mnie i decyzji jaką 

podjąłem, choć dopiero teraz. Jeżeli chodzi o to czy 

żałuję ….  tak żałuje, że zbyt późno to się stało, ale 

nic nie dzieje się bez przyczyny i wierzę, że mi się 

uda zaistnieć w tym sporcie choć na chwilę ☺ 

Starty bez pomiaru czasu dały mi wielką frajdę z 

jazdy oraz możliwości zapoznania się z procedurami 

zapisów, badań pojazdów oraz całej otoczki jaka 

panuje na takich zawodach. Uważam, że to jest 

bardzo dobry pomysł. Sam fakt wjazdu na rampę 

jest bardzo miły. Szczerze mówiąc jest to inny świat 

niż ten na „popularkach”. Dopiero jak się przejedzie 

to człowiek zrozumie o co w tym chodzi ☺ ➣ 

1. Piotrek, w sportach samochodowych 

jesteś obecny już wiele lat i Twoje 

osiągnięcia w zawodach typu KJS są 

bardzo duże. W tym sezonie postanowiłeś 

jednak zrobić kolejny krok w swojej 

karierze kierowcy rajdowego, a więc 

wyrobiłeś licencję R2 i rozpocząłeś starty 

w rajdach, bez pomiaru czasu, w celu 

zdobycia licencji stopnia R1 … Powiedz 

nam na początek dlaczego dopiero teraz 

zdecydowałeś się na taki krok i czy jesteś 

zadowolony ze swojej decyzji ? 

 
P. Czypionka: Na początek chciałem podziękować za 

to, że jestem postrzegany jako osoba która w KJS 

wyróżniła się, ale to zasługa mojego pilota i mojej 

Corsy, która nigdy mnie nie zawiodła ☺ Co do 

pytania dlaczego dopiero teraz się zdecydowałem na 

ten krok to jest to dość trudne pytanie … Spytasz 

dlaczego ? Zamiar startów w Rajdowym Pucharze 

Polski był od dawna w mojej głowie, ale starty w KJS 

w Jeleniej Górze sprawiały mi tyle radości, że nie 

było parcia wielkiego na zrobienie licencji. Prawda 

jest taka, że niestety koszty związane ze startami w 

rajdach są o wiele większe niż te w „popularkach”, a 

 

 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

 

 

Piotr Czypionka 
Rozmawiamy o przenosinach z KJS do „dorosłych” rajdów.Rozmawiamy o przenosinach z KJS do „dorosłych” rajdów.Rozmawiamy o przenosinach z KJS do „dorosłych” rajdów.Rozmawiamy o przenosinach z KJS do „dorosłych” rajdów.    
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Czas oczekiwania to tydzień. I to jest w zasadzie 

wszystko. Co do kolejności w jakiej warto to 

wykonać to pierwsze są psychotesty, potem lekarz 

sportowy, a w między czasie szkolenie. Ważne jest 

to, aby już w ZO PZM wszystkie dokumenty były 

gotowe. Może czyta się to nieco strasznie 

biurokratycznie, ale naprawdę nie jest tego dużo ☺ 

 

3. No dobrze, mamy już licencję kierowcy 

stopnia R2. Uprawnia ona do startów w 

rajdach RD#3L lub do startów bez 

pomiaru czasu za stawką zawodników 

Rajdowego Pucharu Polski (RPP). Ty 

zdecydowałeś się na to drugie 

rozwiązanie. Powiedz co trzeba zrobić i 

jakie wymagania należy spełnić, aby 

wystartować w rajdzie bez pomiaru  

czasu ? 

 
P. Czypionka: Tak, ja zdecydowałem o startach 

bez pomiaru czasu na końcu stawki, z racji tego, że 

są to rajdy organizowane na bardzo dobrym 

poziomie i jest szansa na zapoznanie się ze 

wszystkimi procedurami jakie obowiązują w czasie 

rajdu. Jeżeli chodzi o wymagania techniczne auta to 

sprawa jest prosta. Auto musi posiadać klatkę 

bezpieczeństwa zgodną z załącznikiem ''J'', fotele z 

ważną lub utraconą homologacja, pasy podobnie. 

Dwie gaśnice po 2 kg zamocowane według 

załącznika „J”, wyłącznik prądu zgodny z 

załącznikiem „J”, oklejone szyby boczne, tylne oraz 

przednie. Z ważnych rzeczy to chyba tyle. Jeżeli 

chodzi o wyposażenie zawodnika to kombinezony z 

utraconą lub ważną homologacją, buty tak samo 

oraz rękawice. Kaski mogą być bez systemu HANS 

ponieważ nie obowiązuje w rajdowym debiucie. 

Bielizna nie ma znaczenia.  ➣ 

 

 

2. Powiedz nam jak aktualnie wygląda 

procedura uzyskiwania licencji rajdowej. 

Przez jakie formalności musiałeś 

przebrnąć i czy było to uciążliwe ? Gdzie 

należy się udać i w jakiej kolejności ? 

 
P. Czypionka: Do startów w RPP musimy wyrobić 

licencję stopnia R2, która upoważnia do startów w III 

lidze oraz do startów w RPP na końcu stawki, bez 

pomiaru czasu. Później każdy start bez pomiaru lub 

w RD3L to 7 punktów … uzbierane 20 punktów 

upoważnia nas do uzyskania licencji stopnia R1, 

która pozwala na normalne starty w RPP. 

Warunki jakie muszą być spełnione, aby uzyskać 

licencję podstawowego stopnia to: zawodnik musi 

być członkiem automobilklubu pod patronatem PZM, 

następnie musi wykonać badania tzw. psychotesty 

oraz wyrobić książkę zdrowia, która to musi być 

podbita przez lekarza sportowego. W tym celu należy 

wykonać badania krwi, moczu, EKG serca oraz 

poziom cukru we krwi  i okulista ☺ Na stronie 

internetowej PZM są druki jakie należy wypełnić. 

Musimy też przejść szkolenie z zakresu regulaminów 

RSMP oraz RPP i procedur bezpieczeństwa 

zakończone egzaminem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takie szkolenia są organizowane i mają bardzo fajną 

jednodniową formułę, więc nie ma problemu. Na 

koniec z gotową książeczką zdrowia oraz 

psychotestami i wypełnionymi formularzami 

składamy to w Zarządzie Okręgowym PZM, czyli w 

moim przypadku we Wrocławiu. Tam opłacamy 

ubezpieczenie i cierpliwie czekamy na licencję R2.  

         

                 fot. Tomasz Filipiak 
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Nie ukończenie rajdu „z winy zawodnika”, czyli 

wypadnięcie z trasy, automatem kończy się 

zawieszeniem licencji oraz powtórną procedurą, 

więc naprawdę meta i jeszcze raz meta. Dodatkowo 

zawodnik ma zamontowany GPS, który monitoruje 

szybkość na oesach oraz dojazdówkach. Do tego 

mamy zamontowane urządzenia ASTO, które służą 

do monitorowania zawodnika oraz w sytuacjach 

wypadkowych pozwalają stwierdzić co dzieje się z 

zawodnikiem. Moim zdaniem to super sprawa. 

Montuje się to przy badaniu kontrolnym pojazdu. 

Co do pytania czy możemy jechać na ostro to nie, 

mamy dojechać do mety ☺ 

 

6. Jak wygląda kwestia wyprzedzania się 

na trasie załóg jadących bez pomiaru 

czasu ? Czy jest to dozwolone jeśli jakaś 

załoga jedzie nad wyraz wolno, czy nie 

ma takiej możliwości i należy wtedy 

jechać „w sznureczku” ? 

 
P. Czypionka: Każda załoga przed startem ma 

odprawę, o której wspomniałem wcześniej i tam są 

dodatkowo wszystkie wątpliwości tłumaczone. Jeżeli 

chodzi o wyprzedzanie to tak, można się 

wyprzedzić, oczywiście zachowując ostrożność i 

przy małych prędkościach. Powtarzam jeszcze raz 0 

cel to meta. 

 

7. Wraz ze swoim pilotem, Grzegorzem 

Gruszczyńskim, zaliczyliście już 2 starty 

w rajdach bez pomiaru czasu, a to 

oznacza, że czeka Was jeszcze tylko 

jeden i uzyskasz upragnioną możliwość 

startów w Rajdowym Pucharze Polski … 

powiedz czy masz taki plan już od 

nowego sezonu ? Jakim autem zamierzasz 

wystartować ? 

 

P. Czypionka: Tak, jeszcze jeden start i mamy 

nadzieje na upragnioną licencję R1. Co do planów 

na ten rok to z góry było założone, że mamy go 

poświęconego na wyrobienie licencji. Jeżeli 

zdążymy to chcielibyśmy wystartować już z 

pomiarem na Rajdzie Dolnośląskim. Samochód to 

oczywiście Opel Astra, bo jest to najlepsza 

alternatywa dla nas z dwóch powodów … ➣ 

 

4. Dookoła kwestii jazdy w rajdzie bez 

pomiaru czasu istnieje wiele plotek i 

pogłosek, często zupełnie nieprawdzi2

wych. Spróbujmy rozwiać choć niektóre … 

Powiedz jak wygląda kwestia opisu 

dyktowanego przez pilota oraz zapoznania 

z trasą. Czy załogi jadące bez pomiaru 

czasu mają takie samo prawo do notatek i 

zapoznania jak załogi z RPP ? 

 
P. Czypionka: Zapoznanie z trasą mamy takie samo 

jak zawodnicy z RPP. Przy odbiorze administracyjnym 

załoga dostaje kartę do zapoznania z trasa, którą 

musi podbić na starcie oraz mecie każdego odcinka, 

który zapoznajemy. Maksymalna liczba zapoznań to 

3. Ta karta jest bardzo ważna, ponieważ na BK 

oddajemy ją sędziemu technicznemu. Co do opisu to 

już jest sprawa indywidualna tylko z pilotem ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jak wygląda kwestia prędkości na 

odcinku specjalnym ? Czy występują jakieś 

ograniczenia co do niej ? W jaki sposób 

jest to weryfikowane ? Innymi słowy czy 

jest to tylko zwykła „wycieczka” i 

zwiedzanie rajdu czy macie prawo jazdy 

„na ostro” ? 

 

P. Czypionka: Jeżeli chodzi o prędkość to wszyscy 

zawodnicy przed startem mają odprawę z delegatem 

do spraw bezpieczeństwa, który jest od tego, aby 

uczulić nas na sprawy dotyczące bezpieczeństwa. 

Prawda jest taka, że zawodnik jadący bez pomiaru 

czasu ma za zadanie dojechać na metę i to jest 

główny cel.  

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 
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pierwszy to Puchar Astry, gdzie można spróbować 

powalczyć. Prawda jest taka, że nie jest to już 

samochód ani rozwojowy ani konkurencyjny do 

innych aut, ale wciąż można nim szybko podróżować, 

a druga sprawa to koszty związane z utrzymaniem 

auta, części, itp. 

 

Na koniec, jeżeli można, to chciałem podziękować 

bardzo ARKOWI URBANOWICZOWI WRAZ Z JEGO 

PILOTEM ADAMEM JAROSEM ORAZ CHŁOPAKOM Z 

JEGO SERWISU  ZA UDZIELENIE MI POMOCY, KTÓRA 

JEST DLA MNIE BARDZO CENNA. DO TEGO 

WSZYSTKIM, KTÓRZY MI POMOGLI WYSTARTOWAĆ 

W TYCH DWÓCH RAJDACH. NAPRAWDĘ BEZ NICH 

NIE DAŁBYM RADY. DZIEKUJE WSZYSTKIM KIBICOM, 

KTÓRZY CZEKALI NA MNIE, BO NIE MA NIC 

PRZYJEMNIEJSZEGO JAK OKLASKI I MACHANIE NA 

OESIE. WTEDY NAPRAWDĘ JEST MIŁO. OGROMNE 

PODZIĘKOWANIA RÓWNIEŻ DLA JACKA JANUCHTY 

ZA UŻYCZENIE MI SAMOCHODU. DZIĘKUJĘ I  

POZDRAWIAM ! ☺  ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

Zdjęcia: Oskar Dobek 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

�wanie procesów poznawczych (procesów 

orientacyjnych, procesów pamięciowych itd.) w czasie 

kierowania samochodem.  

 

Kolejną trudną sytuacją jest stan deprywacji u 

kierowcy, a występuje wtedy, kiedy w otoczeniu brak 

jest podstawowych elementów potrzebnych do 

normalnego funkcjonowania organizmu. Zjawisko to 

występuje u kierowców spowodowane skrajnym 

zmęczeniem psychicznym, spowodowanym 

długotrwałym napięciem uwagi, oczekiwaniem, 

przedłużającą się sytuacją zagrożenia, brakiem 

wypoczynku i snu, niezaspokojonym pragnieniem i 

głodem. W przypadkach deprywacji obserwuje się 

wzmożoną lękliwość, drażliwość, agresywność, 

krzykliwość lub milczenie. Mogą też pojawiać się u 

nich różne objawy anormalne tj. zaburzenia organów 

zmysłowych, złudzenia, halucynacje oraz zaburzenia 

czynności umysłowych (pamięci, koncentracji uwagi i 

innych).  

 

Istotną sprawą dla sportu samochodowego jest 

występowanie sytuacji zwanych przeciążeniami. 

Dotyczą one także zwyczajnych kierowców, ale dla 

kierowcy i pilota rajdowego są bardzo istotne. 

Przeciążeniami nazywamy sytuacje, w których 

człowiek otrzymuje zadania na granicy swoich sił 

fizycznych i psychicznych wymagające maksymalnego 

wysiłku. Wykonywanie czynności w sytuacji 

przeciążenia jest możliwe tylko przez krótki czas, 

potem zaś szybko następują zaburzenia i mniejsza lub 

większa utrata zdolności do wykonywania pracy jaką 

jest przecież kierowanie samochodem. Kierowca jest 

przemęczony, wyczerpany i zniechęcony do dalszej 

jazdy. Podczas rajdu samochodowego zawodnicy 

szczególnie narażeni są na dużą ilość przeciążeń. 

Szybka jazda po odcinku specjalnym powoduje, że ➣ 

 

⚫ Czynności kierowcy i analiza ich struktu�   

       ry podczas jazdy samochodem 

 
Jazda samochodem odbywa się zawsze wśród całej 

masy otaczających ją zjawisk i zdarzeń. Owe 

zjawiska i zdarzenia wywierają wpływ na czynności 

kierowcy, który musi dostosować swoją jazdę do 

zaistniałych sytuacji. Takie sytuacje nazywamy 

„warunkami”. Równowagę pomiędzy czynnościami 

kierowcy a zadaniami, jakie musi wykonać, 

nazywamy sytuacją normalną. Natomiast sytuację, w 

której zostaje naruszona równowaga między 

podstawowymi elementami (czynnościami 

a zadaniami, warunkami i cechami osobowości), 

możemy nazwać  trudną. 

 

Do sytuacji trudnych zaliczymy występujące u wielu 

kierowców zmęczenie, które przejawia się 

obniżeniem lub utratą zdolności do kontynuowania 

jazdy, ponieważ spada u nich stopień reagowania na 

bodźce, pogorszenie koordynacji, szczególnie 

wzrokowo�ruchowej, a także obniża się precyzja w 

wykonywaniu ruchów i koncentracja uwagi. 

Elementem towarzyszącym zmęczeniu jest senność. 

Zmniejszenie zdolności do prowadzenia pojazdu 

samochodowego wywołują: stres, strach, wszelkie 

używki, zdenerwowanie się, itp. 

 

Przyjmując definicję stresu opracowaną przez 

Strelau’a, nazwiemy go stanem jednostki 

charakteryzującym się silnymi i negatywnymi 

emocjami oraz sprzężonymi z nimi zmianami 

fizjologicznymi i biochemicznymi, które znacznie 

przekraczają swój przeciętny (bazowy) poziom 

aktywacji. Stan ten jest spowodowany przez utratę 

równowagi między wymaganiami a możliwościami 

jednostki. Stres ma negatywny wpływ na 

podejmowanie przez nas decyzji oraz  na  funkcjono� 

 

Psychologia kierowcy � cz. 5 
 

Czynności kierowcy a sytuacja na drodze ... 
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narzędzi lub zapasowych części do naprawy. Również 

niepełne informacje mogą spowodować, że kierowca 

podejmuje  nietrafne  decyzje.   Ogólnie   utrudnienia 

wywoływane są przez różnego rodzaju przeszkody o 

charakterze fizycznym, społecznym i moralnym. 

Ponadto należą do nich różnego rodzaju naciski np. 

wymuszanie pośpiechu na kierowcy2.  

 

Utrudnienia są nierozłącznym elementem pracy 

kierowcy rajdowego. Podczas zawodów stwarza się 

specjalnie utrudnienia w postaci fizycznej (szykany, 

przejazdy w trudnym terenie, wysepki, uskoki itp.), 

żeby kierowcy mogli wykazać się doświadczeniem, 

techniką jazdy i odpornością na przeciążenia. 

Kolejnym utrudnieniem dla zawodników jest płynący 

czas, wymuszający na kierowcy szybszą jazdę, 

pośpiech. Na koniec dodam, że utrudnienia 

wynikające z awarii samochodów są chlebem 

powszednim w sporcie samochodowym.  

 

Podsumowując ten podrozdział możemy 

zaobserwować, że w naszym codziennym 

użytkowaniu samochodu spotykamy się ze wszystkimi 

wymienionymi sytuacjami trudnymi. Uważam, że 

powinno się przygotowywać wszystkich kursantów 

ubiegających się o prawo jazdy do postępowania w 

przypadku wystąpienia sytuacji trudnej. Ma to 

szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego ...  ¶ 
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kierowca musi połączyć w jedność takie elementy jak 

maksymalna spostrzegawczość, duży wysiłek 

fizyczny, podzielność uwagi, jazda w sytuacji 

zagrożenia.  

 

Czasy przejazdu poszczególnych OS/ów wahają się 

od kilku do kilkudziesięciu minut. Z własnego 

doświadczenia wiem, że dłuższa jazda rajdowa 

bardzo przemęcza i osłabia zarówno fizycznie jak 

i psychicznie organizm, wywołując wszystkie tego 

skutki w czynnościach kierowcy.   

 

Kolejną grupą sytuacji trudnych są zagrożenia. Przez 

zagrożenie rozumiemy sytuację, kiedy zachodzi 

prawdopodobieństwo naruszenia wartości cenionych 

przez człowieka / życia, zdrowia, własności, wolności, 

itp. W sytuacjach zagrożenia człowiek podejmuje 

wszelakie czynności obronne, a w szczególności: 

agresja, ucieczka, dezorganizacja czynności, protest.  

 

Dezorganizacja psychiki kierowcy zależy od 

odporności psychicznej, na którą działają negatywne 

bodźce w danej sytuacji drogowej. W szczególności 

zależy od: 
 

1) odporności psychicznej i fizycznej; 
 

2) sprawności organizacyjnej; 
 

3) długości czasu pracy w warunkach zagrożenia; 
 

4) psychologicznego przygotowania kierowców do  

         prowadzenia samochodów w warunkach  

        normalnych i zagrożenia1. 

 

O skuteczności działania i poprawności 

funkcjonowania kierowcy w czasie trudnych sytuacji 

może decydować stopień napięcia emocjonalnego, 

poczucie odpowiedzialności i waga wykonywanego 

zadania, obawa przed uszkodzeniem pojazdu oraz 

narastający strach przed utratą życia lub zranieniem. 

 

Ostatnim elementem z grupy sytuacji trudnych będą 

utrudnienia. Pojawiają się one wówczas, gdy przy 

wykonywaniu zwykłych zadań w poprawny sposób i 

przy normalnych sytuacjach drogowych, zachodzą 

zaburzające równowagę zmiany w szczegółach. Może 

to  być:  niesprawność  techniczna samochodu,  brak  


