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      ⚫  NEWS 

 

 Magazyn „RallyCup” na FACEBOOKMagazyn „RallyCup” na FACEBOOKMagazyn „RallyCup” na FACEBOOKMagazyn „RallyCup” na FACEBOOK����uuuu ! ! ! !    
 

 ⚫ Zostań Fanem naszego  
 

      Magazynu.           
 

 ⚫ Poznaj treść nowego numeru na  
 

       kilka dni przed jego ukazaniem !       

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/rallycup 

⚫ Stowarzyszenie BC Rally Team. 
 
 

W Bolesławcu zarejestrowano nowe stowarzyszenie 

sportowe !! Grupa zapaleńców i miłośników sportów 

motorowych skupiona wcześniej wokół zespołu rajdowego 

BC Rally Team postanowiła wyjść z własną inicjatywą i 

rozpocząć oficjalną działalność na rzecz rozwijania w 

naszym województwie rajdów, zawodów 4x4 oraz innych 

dyscyplin samochodowych i nie tylko. 

W Bolesławcu, mieście ceramiki, zamierzają prężnie 

budować scenę rajdową m. in. poprzez organizację 

imprez i zawodów co już kilkukrotnie czynili i czynić 

zamierzają częściej. Motopiknik czy Rajdowa WOŚP to 

tylko część ich planu. Do stowarzyszenia zapisać może się 

każdy kto ma wolę zrobienia czegoś ambitnego w coraz 

mocniej gnuśniejącym środowisku rajdowym w Polsce.  

My trzymamy mocno kciuki, gdyż dla ogólnego dobra 

sportów samochodowych w kraju takie inicjatywy są jak 

najbardziej potrzebne. 
 

Strona internetowa stowarzyszenia – www.bcrallyteam.pl 
 

 

⚫ Lotus Exige R�GT HOMOLOGOWANY ! 
 
 

Długo oczekiwany Lotus Exige R5GT otrzymał w końcu 

dopuszczenie FIA i zaliczył swój debiut podczas 7. rundy 

Rajdowych Mistrzostw Europy – Rally Vinho da Madeira. 
 

FIA homologowała samochód gotowy do startów, jest to 

pierwszy samochód rajdowy spełniający wymogi klasy     

R5GT. Startować nim będzie załoga fabrycznego teamu 

Lotusa – Bernardo Sousa / Corrado Mancini. 
 

Przez ostatnie miesiące cały zespół intensywnie testował 

nowy samochód, a przebył on swoje pierwsze swoje 

kilometry rajdowe jako samochód zabezpieczający 

podczas Geko Ypres Rally. Podczas pierwszego oficjalnego 

startu Exige R5GT Sousa, pochodzący z Madery, jechał na 

swoim rodzinnym terenie. 
 

Dla Lotusa jest to historyczny powrót do rajdów, 

dyscypliny, w której marka ta odnosiła w przeszłości wiele 

sukcesów łącznie ze zdobyciem tytułu mistrzowskiego 

Lotusem Talbot Sunbeam w roku 1981.  

Informacja Prasowa 

 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

              fot. Lotus International Rally Team 
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      ⚫  ARTYKUŁ 

Kiedy rozpoczynał się 39. Rally Bohemia z bazą w 

czeskiej Mlada Boleslav nikt nie przeczuwał, że 

wydarzenia jakie rozegrają w ciągu kolejnych dni 

zasieją tyle smutku i zwątpienia w środowiskach 

rajdowych w całej Europie … Już w czerwcu lato 

roku 2012 w rajdach samochodowych okrył cień 

śmiertelnego wypadku do jakiego doszło na ósmym 

odcinku specjalnym włoskiego klasyka Rally Targa 

Florio. Tam Peugeot 207 S2000 załogi Craig Breen / 

Gareth Roberts wypadł z drogi i wbił się w 

przydrożną barierę energochłonną … po raz kolejny 

bariera taka nie dała najmniejszych szans rajdówce 

i niczym nóż w masło weszła do środka. Pilota, 

Garetha Roberta, odwieziono do szpitala. Zmarł w 

wyniku  odniesionych  rozległych  obrażeń.  Miał       

21 lat ... � 
 

Niespełna miesiąc później, kiedy na starcie 

„Bohemki” stawały największe sławy łącznie z 

Madsem Ostbergiem, Juho Haninnenem, Janem 

Kopeckim, Romanem Krestą i wieloma innymi 

stanął tam oczywiście także i Mitsubishi Lancer Evo 

IX załogi Martin Semerad / Bohuslav Ceplecha. 
 

Rajd od początku zaczął udowadniać, że jest 

jednym z najtrudniejszych w Czechach … Już na 

odcinku testowym Mads Ostberg trafia w ukryty w 

zaroślach wyłom muru i poważnie uszkadza swoją 

Fiestę RRC … to dla niego koniec zmagań na trasie 

tych zawodów. 

Pogoda następnego ranka – mżawka i śliski asfalt 

spowodowały, że załogi zaczęły odpadać 

natychmiast. Już na OS 1 Haninnen zsunął się na 

łąkę i nie mógł z niej wyjechać. Na tym odcinku z 

rajdu odpadł także Roman Kresta.  
 

Drugi odcinek specjalny Rally Bohemia zostaje 

przerwany, a na trasie rozlegają się syreny karetek 

pogotowia … w tym momencie to jeszcze 

interwencje niezwiązane z rajdem.  
 

Niestety. Na OS 3 elektryzuje wszystkich bardzo zła 

informacja płynąca z trasy … załoga nr 9 opuszcza 

drogę, służby ratunkowe na odcinku. Szybkie łuki, 

prędkości rzędu 150 km/h i grube drzewa przy 

samej drodze. Na takim fragmencie oesu Lancer 

Evo IX załogi Semerad / Ceplecha z ogromną 

prędkością uderza prawym bokiem w drzewo. Pień 

wchodzi dosłownie w miejsce fotela pilota. 

Samochód jest doszczętnie zmiażdżony z prawej 

strony … karetka, reanimacja, śmigłowiec do 

szpitala w Libercu. Martin Semerad ma złamany 

obojczyk. Jego życiu nie zagraża 

niebezpieczeństwo. Pilot jest w dużo gorszym 

stanie. Nerwowe oczekiwanie na wiadomości 

przerywa w końcu ta najgorsza. Niestety .... 

Bohuslav Ceplecha, wielokrotny uczestnik rajdów 

zaliczanych do Mistrzostw Świata, od 2007 roku 

startujący z Martinem Semeradem, zmarł w wyniku 

odniesionych poważnych obrażeń. �  ➣ 
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      ⚫  ARTYKUŁ 

Tragedia w Czechach pokazała, że rajdy to sport 

nieprzewidywalny. Martin Semerad z Bohuslavem 

Ceplechą jeszcze nie dawno dokonali nie lada 

wyczynu wygrywając N#ką Rally Krkonosze i 

pokonując dużo mocniejsze samochody. To 

kierowca niezwykle doświadczony jak na swój wiek. 

Naprawdę wart podziwiania za kunszt płynnej 

jazdy. Ale to są rajdy … tutaj drzewa zawsze rosły 

za blisko. 

 

Rally Bohemia zostaje oczywiście przerwany. Jako, 

że uczestnicy nie przejechali 25% trasy zawodów 

wyniki zostały anulowane … ale w obliczu takiej 

tragedii rywalizacja sportowa nie ma już dla nikogo 

najmniejszego znaczenia. 

 

Nim zdążył jeszcze przeminąć cień wydarzeń w 

Czechach, jeszcze w lipcu, odbywa się we Włoszech 

Rally Copa Citta di Lucca z bazą w miejscowości 

Lucca. Podczas tego rajdu dochodzi do zdarzenia, 

które przeraża i napawa strachem. Na OS 4 

„Broncoli 2” Peugeot 207 S2000 włoskiej załogi 

Valerio Catelani / Daniela Bertoneri uderza w murek 

na zewnętrznej stronie zakrętu …  

Po drugiej stronie znajduje się dół wykopany dla 

lepszego przepływu wody pod drogą ze zbocza 

góry. Samochód przebija kamienną przeszkodę i 

spada na dach wprost do wyłomu zapalając się. 

Załoga nie mogąc otworzyć zablokowanych drzwi 

nie może wydostać się z pułapki … inne ekipy, które 

najeżdżają na miejsce zdarzenia usiłują gasić pożar 

przy użyciu ręcznych gaśnic. Pomagają im kibice. 

Niestety, zdaje się to na nic. Oboje członkowie 

załogi nie mają szans w starciu z płomieniami. To 

jeden z najbardziej makabrycznych  wypadków   

rajdowych   ostatnich lat … 

 

Lato 2012 roku zapisuje się smutno na kartach 

historii rajdów samochodowych w całej Europie … 

Ogólnie rok ten pełen jest niestety nie tylko tych 

chwil radosnych, ale także i tych smutnych. Ludzie, 

którym poświęcony jest ten tekst zginęli robiąc to 

co kochali. Byli tam bo sport samochodowy był 

częścią nich. My, którym przyszło teraz pisać i 

czytać o tych wydarzeniach będziemy o nich zawsze 

pamiętać … Cześć ich pamięci.  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 
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              fot. www.fotomontagni.it 
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      ⚫  RELACJE 

 

 

Fantastyczną walką, oraz 8 miejscem w „generalce” i 

zwycięstwem z całą czeską N�gupową czołówką, swój 

udział w zawodach przypieczętował  Łukasz Habaj. Na 

poszczególnych oesach zwyciężał także z 

samochodami S2000 i WRC ! Drugi z Polaków, 

Tomasz  Kasperczyk, nie ukończył zawodów w wyniku 

awarii układu wspomagania. Na dzień przed imprezą 

nazwisko trzeciego ze zgłoszonych Polaków, Tomasza 

Kuchara, zniknęło z listy startowej. Jak się później 

okazało, po zwalczeniu starych awarii z Rajdu 

Karkonoskiego związanych z elektryką, ekipa z Ruville 

LUK Rally Team’u zaopatrzyła Imprezę R4 w nowy 

motor, który podczas docierania po prostu … wybuchł. 

Sytuacja ta zmusiła Wrocławianina do rezygnacji ze 

startu.  

 

Przepiękna pogoda, piknikowa atmosfera, bogata lista 

startowa, oraz niesamowicie przyjazne podejście 

organizatora w stosunku do kibiców, zawodników i 

mediów, uświadomiły nas w jednym – rajd w Kostelcu 

nad Orlici jest pozycją wyjątkową i obowiązkową w 

kalendarzu każdego rajdowego kibica !  ¶ 
 

Tekst & foto: Marcin Misiura 

 

 

W ostatnią sobotę lipca, niedaleko Trutnova, w 

Kostelcu nad Orlici, odbył się 5. Matrix Rally 

Kostelec nad Orlici. Lista startowa opiewająca na, 

bagatela, 82 pozycje, zawierała całą czołówkę 

Mistrzostw Czech w Rallysprintach, poza Martinem 

Semeradem, oraz kilku gości w tym także naszych 

rodaków. Rywalizacja toczyła się na siedmiu bardzo 

szybkich i technicznych RZ�tach, zlokalizowanych 

na kompaktowej trasie. Na brak emocji nie można 

było narzekać. Efektowne przejazdy prawdziwych 

WuRCów oraz nie dająca za wygraną N�ka i auta 

S2000 nie pozwalały na ani jedną chwilę monotonii. 

W efekcie, z przewagą 38 sekund nad drugim w 

„generalce” Antoninem Tlustakiem (Lancer WRC), 

tegoroczny Matrix Rally wygrał Tomas Kostka w 

Citroenie C4 WRC po Sebastianie Loeb’ie, który 

zdominował rywalizację w królewskiej klasie. Kostka 

na swoje konto zapisał pięć oesowych zwycięstw, 

tylko dwukrotnie ustępując Jaromírowi Tomaštíkowi 

w Subaru Imprezie WRC. Podium „generalki” 

uzupełnił Jan Sykora w Lancerze Evo IX R4. Wiele 

smutku kibicom przysporzyła awaria techniczna 

Matthiasa Kahle, który pięknymi i długimi slajdami 

w sposób najbardziej widowiskowy ze wszystkich, 

dosłownie przelatywał swoją Skodą Octavią WRC 

przez nawroty oraz ciasne zakręty. 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

              fot. Mariusz Szczepaniak 

5. Matrix Rally Kostelec 

 

 

 

 

 

 

nad Orlici. 
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Senkowski, Szepieniec, Dziwisz, Mikołajczyk, których 

mechanicy mieli sporo do roboty. 

 

Po porannych przejazdach treningowych przyszła pora 

na start zawodów i mierzone 2 przejazdy trasy, 

podczas których następował max attack każdego ze 

startujących. Zazwyczaj z różnym efektem … 

 

Sobota padła łupem Tomasza Nagórskiego w Imprezie 

WRX, który poprawił także rekord trasy należący do 

tej pory do Mariusza Steca, ustanawiając nowy . 

1:29.762. Stec, głodny ustanowienia ponownego 

rekordu, po awarii technicznej swojego Lancera 

musiał niestety wycofać się z zawodów. Drugie 

miejsce przypadło Tomaszowi Mikołajczykowi, który 

to jako pierwszy pobił rekord trasy Steca, ale cieszył 

się nim aż do momentu przejazdu Nagórskiego. 

Podium uzupełnił Aleksander Michałowski w 

charakterystycznym landrynkowo różowym Lancerze. 

W Grupie N zwyciężył Waldemar Kluza przed 

Damianem Łatą (oboje w Lancerach Evo IX). 

 

Niedzielna runda była z początku loterią związaną z 

doborem opon ... Docięte slicki, czy intermediaty ? 

Wszyscy zadawali sobie to pytanie … Szykowały się 

spore emocje i przetasowania w stawce bowiem 

zalesiona cześć trasy pozostawała wilgotna, podczas 

gdy odkryta część była już sucha. Najlepiej z 

doborem opon oraz presją poradził sobie Marcin 

Bełtowski, który mimo iż nie wygrał żadnego prze.  ➣ 

 

 

 

 

 

Stec, Bełtowski, Dytko, Grzesiński, Żerebecki, 

Mularczyk. Każdy szanujący się kibic rajdowy zna 

tych Panów z odcinków specjalnych RSMP i RPP. 

Owi Panowie jednak coraz częściej, choć powinno 

się bardziej używać słowa ‘głównie’, widywani są na 

innych trasach … trasach Górskich Samochodowych 

Mistrzostw Polski. Spadająca frekwencja w RSMP 

sięga średnio 50 załóg na rajd, w „górach” wartość 

ta jest co najmniej o połowę wyższa. Dlaczego tak 

się dzieje ? Postanowiliśmy to sprawdzić udając się 

do Siennej, gdzie odbyła się podwójna, IX i X runda 

GSMP.  

 

Licząca blisko 75 zawodników lista startowa robiła 

wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robiły pojazdy, 

które dopuszczono do zawodów. Różnorodność oraz 

rozrzut technologiczny startujących maszyn był 

przeogromny. Zaczynając się od Fiatów 126p, a 

kończąc na prawdziwych potworach podkręconych 

do granic ludzkiej fantazji. Start takich bolidów jak 

Lotus Exige TURBO z silnikiem Hondy, B.grupowe 

Audi Quattro czy też podkręcone do 750 KM 

Lancery i Imprezy uruchamiały wszystkie zmysły i 

powodowały nawet u rajdowego maniaka 

opuszczenie szczęki i wytrzeszcz oczu. 

 

Trasa wyścigu była bardzo wymagająca, trudna 

technicznie i podbijająca, z wieloma zdradliwymi 

fragmentami o czym przekonało się wielu 

zawodników,    m.in. :   Grzesiński,   Tadla,   Kozioł, 

 

 

 GSMP Sienna            

 
 

 
 

 

            CZYLI JAK TO BYŁO W GÓRACH. 
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Wszelkie próby spokojnego wyjaśniania ochroniarzom 

(którzy jak widać nie mają dużej wiedzy na temat 

wyścigów) czym jest akredytacja oraz jakie prawa 

przysługują fotoreporterom zazwyczaj kończyły się 

awanturami oraz chęcią odebrania akredytacji. W 

efekcie, podczas gdy Grzesiński bądź Tadla rozbili 

swoje pojazdy, musieliśmy grzecznie prosić o 

pozwolenie służby ochroniarskiej by podejść i zrobić 

kilka ujęć do gazety … to podejście bardzo nas smuci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odwiedzinach na tych zawodach nasuwa się jedno 

zasadnicze pytanie ... Dlaczego zawodnicy uciekają z 

rajdów do wyścigów górskich argumentując wszystko 

tańszym kosztem startów oraz lepszą organizacją 

imprezy niż poszczególne rundy RSMP ? Fakt, koszty 

zużycia podzespołów, opon oraz paliwa, które 

zawodnicy muszą ponieść podczas kilku przejazdów 

jednej rundy GSMP, równają się przejechaniu jednego 

odcinka specjalnego podczas rajdu w RSMP. Ale 

patrząc na te niebotycznie drogie maszyny 2 potwory 

z czołówki, zbudowane z podzespołów najwyższej 

klasy i opakowane w karbonowe nadwozia, nasuwa 

się pytanie czy na pewno to koszty grają pierwsze 

skrzypce ? Odnośnie podejścia organizatora do 

zawodów również zachodzą pewne wątpliwości. 

Przecież Sienną organizują te same osoby, które kilka 

miesięcy później tworzą Rajd Dolnośląski. Ostatnio z 

resztą i w wyścigach górskich pojawiają się głosy 

niezadowolenia z organizacji zawodów … W czym więc 

rzecz ? Na to pytanie muszą poszukać odpowiedzi   

sami zawodnicy rajdowi i organizatorzy rajdów …  ¶ 

 

Tekst & foto: Marcin Misiura 

 

 

 

2jazdu, bezbłędną i agresywną jazdą zapewnił sobie 

najlepszy łączny czas niedzielnego dnia rywalizacji. 

Druga lokata przypadła pechowcowi dnia – 

Mikołajczykowi, który przedobrzył z prędkością na 

ostatnim zakręcie i zwiedzając pobliskie rowy 

uszkodził zawieszenie oraz układ kierowniczy swojej 

„Ultraleggery” przejeżdżając w takim stanie linię 

mety. Podium uzupełnił jadący widowiskowo 

Andrzej Szepieniec w Lancerze Evo IX. Grupa N 

padła tym razem łupem Damiana Łaty, który 

wyprzedził zreanimowanego po sobotniej rundzie 

Lancera Rafała Grzesińskiego i Waldemara Kluzę, 

który wjechał na najniższy stopień podium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując impreza zorganizowana była na 

wysokim poziomie, zarówno pod względem 

przygotowania trasy jak i bezpieczeństwa kibiców. 

Rozstawieni sędziowie zabezpieczenia wspomagani 

przez lokalną Policję i agencję ochrony czuwali nad 

bezpieczeństwem kibiców oraz … uprzykrzali życie 

fotoreporterom �  
 

I to dosłownie … gdyż jak nazwać fakt, kiedy 

człowiek akredytujący się jako fotoreporter i 

podpisujący oświadczenie, że jest świadom 

niebezpieczeństwa podczas imprezy oraz iż zrzeka 

się odpowiedzialności co do organizatora w razie 

wypadku z własnym udziałem, nie ma prawa stanąć 

nawet na metr przed taśmą by zrobić ciekawe 

zdjęcie, które potem ma pomóc w pozyskaniu 

sponsora przez zawodników bądź przez samego 

organizatora. Zastanawiamy się po co w takim razie 

wydawać akredytacje, które do niczego nie 

uprawniają ? 

 

 

↑ Konrad Tadla niestety dość mocno uszkodził swojego  

     Fiata, który zawsze jest nie lada atrakcją zawodów. 

 

↑ Zwycięzca niedzielnej rundy w Siennej – Marcin Bełtowski. 
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i Juliusza Budnera (Fiesta). Na szczęście załodze nic 

się nie stało, lekkich obrażeń doznało jedynie auto. 

Na tej samej próbie wycieczkę poza trasę zaliczyła 

załoga KABET Rally Team + Paweł Szczypka / 

Wojciech Dachowski (Starlet). Dzięki ofiarnej pomocy 

kibiców przy powrocie na trasę stracili oni w tym 

miejscu „tylko” 25 sekund. 

 

Najlepszy czas spośród wszystkich uczestników KJS+u 

wykręciła załoga Piotr Hatlaś / Michał Paździur (Polo), 

która wygrała także w klasie 2.  

 

Wyniki w poszczególnych klasach wyglądały 

następująco: 

 

Klasa 1: 

 

1. Tomasz Ochrombel / Tomasz Trytek (SC), 

2. Kamil Bober / Agnieszka Stolarz (CC). 

 

Klasa 2: 

 

1. Piotr Hatlaś / Michał Paździur (Polo), 

2. Jan Kruczek / Robert Kuzdrowski (SC), 

3. Rafał Ruszkiewicz / Angelika Greszta (CC).  ➣ 

 

 

W dniu 15. lipca odbyła się kolejna eliminacja 

„Mistrza Jeleniej Góry”. Tym razem wszyscy zjechali 

się do Kamiennej Góry, gdzie jak co roku w firmie 

Tomcar mieści się całe biuro. Na starcie pojawiło się 

27 załóg + jedna, która nie została dopuszczona do 

startu i jechała jako tak zwane auto z nr „0”. 

Pierwsza próba według harmonogramu miała 

znajdować się na ul. Przemysłowej w Kamiennej 

Górze. Niestety z powodu nie uzyskania pozwolenia 

na rozegranie zmagań na tej ulicy została ona 

odwołana, a w zamian na zakończenie doszła próba 

na bazie PKS. 

 

Tak wiec, niedzielne zmagania rozpoczęły się na 

bazie PKS+u bardzo krótką próbą, ale za to bardzo 

techniczną. Tu kierowca musiał się naprawdę sporo 

napracować żeby nadążyć kręcić kierownicą. 

Kolejna na liście była próba na parkingu w 

Krzeszowie. Plac z pozoru bardzo mały pozwalał 

ustawić próbę bardzo szybką i znowu techniczną. 

Na koniec pętli przygotowano znaną od paru lat 

próbę w Borównie, która jest chyba już wizytówką 

tej imprezy. I jak na wizytówkę przystało upominała 

się o swoje ☺ Tym razem w postaci lekkiego 

„dacha”,   który   był   autorstwem  Wiktora  Barana 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

              fot. Mariusz Szczepaniak 

KJS Kamienna Góra  

 

 

 

 

4. runda „Mistrza JG”. 
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      ⚫  RELACJE 

Klasa 3: 

 

1. Przemysław Rudzki / Tomasz Juranek (Saxo), 

2. Rafał Zabuski / Krzysztof Mazur (Civic), 

3. Mariusz Kaniowski / Magdalena Kęska (Golf). 

 

Klasa 4: 

 

1. Michał Kocuba / Maciej Wronkowski (Clio), 

2. Grzegorz Kunka / Patryk Epner (BMW E36), 

3. Dawid Kanabrocki / Sławomir Jaros (206). 

 

Na koniec parę słów o Badaniu Kontrolnym. Nie 

wszyscy uczestnicy o tym wiedzą, ale panowie z 

Automobilklubu Karkonoskiego mają bazę danych o 

samochodach biorących udział w rozgrywkach i jeśli 

ktoś choć raz będzie startował w cyklu Mistrza 

Jeleniej Góry musi się liczyć z tym, że w tej bazie 

będzie. A jeśli byliście i zostaliście dopuszczeni 

warunkowo, bo coś wam znaleziono w samochodzie 

to radzimy to naprawić lub poprawić bo następnym 

razem na 100% nie zostaniecie dopuszczeni do 

startu.   

 

Kolejna runda KJS z cyklu „Mistrza Jeleniej Góry” 

odbędzie się 28.08.2012 w Jeleniej Górze.  ¶ 

 

Tekst: Tomasz Juranek 

 

      

 
 

 

                                              fot. Wojciech Rozmus 

REKLAMA: 

 

↑ Zawodów nie ukończyły dwie załogi. Jedną z nich byli 

     Baran / Budner, którzy dachowali swoją Fiestą. 

 
 
 
 

↑ Paweł Szczypka / Wojciech Dachowski (Starlet) także  

     przeżyli chwile grozy na próbie „Borówno”. 

      

 
 

 
 

                                              fot. Wojciech Rozmus 
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      ⚫  RELACJE 

 

Z 9 samochodów, które ruszyły na trasę, dwa 

efektownie zakończyły swoje przejazdy na 

krawężnikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy odbędą się kolejne edycje 

motorsportowych eventów w Jelczu%

Laskowicach ? Organizatorzy mają taki plan i 

zapewniają, że będą one jeszcze ciekawsze i 

lepiej zorganizowane w oparciu o zebrane 

doświadczenia.  ¶ 

Tekst & foto: Oskar Dobek 

 

 

Pokazy stuntu motocyklowego, driftu oraz rajdowa 

walka o sekundy na 2,5%kilometrowej trasie 

zlokalizowanej na parkingu przed byłym biurowcem 

zakładów ZS Jelcz S.A. w Jelczu%Laskowicach, miła 

atmosfera pomimo kapryśnej pogody i ogromnego 

przesunięcia czasowego startu spowodowanego 

kłopotami technicznymi … Tak w skrócie można 

podsumować pionierską inicjatywę miłośników 

sportów motorowych z Jelcza%Laskowic, która pod 

nazwą „SuperOes Jelcz” odbyła się 29 lipca. 

 

Zawody rajdowe będące częścią wydarzenia 

odbywały się na bardzo technicznej trasie 

ustawionej na ogromnym terenie starego parkingu. 

Jej walory sportowe zdecydowanie należy zapisać 

na plus niedzielnej imprezy. Niestety duże 

przesunięcie czasowe oraz niewielka frekwencja 

sprawiły, że znaczna część kibiców nie doczekała 

startu i udała się domu … a szkoda, bo gdy po 

drugim przejeździe spadł deszcz rywalizacja stała 

się zacięta. Mimo iż aut było mało to 

reprezentowały one niemal każdy rodzaj napędu i 

różne parametry co dodało widowiskowości. 

 

 

 

 

 

 

Trudne dobrego początki … 
 

↑ Sebastian Perfikowski dzięki swoim popisom na ATV   

     zdobył nagrodę publiczności. 
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W całym cyklu w poszczególnych klasach 

zwyciężyli:  

 

Klasa 1 � Tomasz Godlewski (Micra),  

Klasa 2 � Piotr Kuropka (Corsa),  

Klasa 3 � Artur Sękowski (Megane RS Cup),  

Klasa RWD – VIRNIK (BMW M3),  

Klasa Subaru&Evo � Paweł Danys (Evo IX). 

 

W „Bitwie Subaru & Evo” ostatecznie wygrali 

posiadacze Subaru zdobywając 113 punktów przewagi 

nad kierowcami w Mitsubishi. 

 

Pierwsza trójka „generalki” całego cyklu podczas 

finałowej rundy odebrała także swoją nagrodę … 

przejażdżkę w roli kierowcy sprowadzoną z czeskiej 

stajni Skodą Octavią WRC, a na prawym fotelu w roli 

instruktora zasiadł nie kto inny jak sam Grzegorz 

Grzyb.  ¶ 

Tekst: Oskar Dobek 

 

7. lipca na torze Redeco przy ul. Rakietowej we 

Wrocławiu odbyła się ostatnia runda Crusar Cup 

2012. Puchar, swoimi atrakcyjnymi nagrodami, 

wśród których znalazły się między innymi 

przejażdżki Skodą Octavią WRC, przyciągnął bardzo 

wielu uczestników. 

 

Na starcie finałowej rundy stanęły 63 samochody. 

Walka o lokaty oczywiście była, lecz zwycięzca 

całego cyklu znany był już przed tą eliminacją … 

Paweł Danys (Evo IX) wygrał wszystkie 6 rund i 

wspaniałą jazdą nie dał cienia szans innym 

zawodnikom.  

 

W „generalce” ostatniej rundy miejsce drugie zajął 

Virnik (BMW M3), a trzecie Artur Sękowski (Megane 

RS Cup).  

 

Niespodzianek nie było i po podliczeniu punktów ze 

wszystkich eliminacji (jeden najgorszy wynik był 

skreślany) cały cykl Crusar Cup 2012 w klasyfikacji 

generalnej wygrał Paweł Danys jadący Mitsubishi 

Lancerem Evo IX. Drugie miejsce zajął Artur 

Sękowski w Renault Megane RS Cup, trzecie Virnik 

w BMW M3. 

 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                      fot. Agnieszka Kujawa 

Crusar Cup 2012  

 

 

 

 

 

runda finałowa ! 



 

REKLAMA: 
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w środku stawki w klasie K2 nie 

unikając kilku drobnych przygód. 

 

Cieszymy się, że mogliśmy znów 

wrócić na zawody organizowane przez 

AK Tomaszowski, gdyż zdecydowanie 

warte są tego, aby je poznać. 

Ciekawe trasy, fajne nagrody, dużo 

mocniejsza konkurencja w zawodach 

PPAiK oraz otwartość wszystkich 

zaangażowanych w organizację 

imprezy – tak można w skrócie 

podsumować zawody w Opocznie. 

 

My ze swojej strony dziękujemy 

naszym partnerom: 
 

+ firmie AUTORACING.PL, 
 

+ Dolnośląskiemu Magazynowi Rajdo+ 

  wemu „RallyCup”,  
 

+ portalowi „TopRally.pl”.   

 

Zapraszamy również na nasz profil:  

facebook.com/broniczrallyteam  

 

Do zobaczenia na rajdach !  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC Rally Team  w  4  el. 

“Mistrza Jeleniej Góry”. 
 

Dużym sukcesem dla załogi „BC Rally 

Team” zakończył się udział w IV 

rundzie RSMJG, która została 

rozegrana w Kamiennej Górze. Nasza 

załoga + kierowca Grzegorz Kunka oraz 

pilot Patryk Epner, jadąca BMW E36 

zajęła 2. miejsce w klasie 4. Był to 

pierwszy start Grześka w roli 

kierowcy, a Patryka w roli pilota ! 

 

W zawodach wystartowało 27 załóg z 

czego jedna załoga na skutek wypadku 

nie dojechała do mety, w wypadku 

nikt nie odniósł obrażeń.  

 

Impreza składała się z 7 prób sprawno+ 

 

 

 

Bronicz Rally Team po 

Gumax Premio Rally. 
 

Imprezy rajdowe organizowane w 

okolicach Łodzi i Warszawy już w 

zeszłym roku pokazały nam, że warte 

są przejechania wielu setek 

kilometrów, aby świetnie się w nich 

bawić i ścigać po naprawdę ciekawych 

trasach. Korzystając z wakacyjnej 

przerwy zespół Bronicz Rally Team 

postanowił tym razem wybrać się do 

Opoczna na IV rundę PPAiK – Gumax 

Premio Rally. 

 

Zawody, w formule dwudniowej z 

prologiem rozgrywanym w sobotni 

wieczór oraz główną częścią w 

niedzielę, zaczęły się dla nas dość 

sprawnym BK oraz zapoznaniem z 

trasą pięciu niedzielnych prób. 

 

Niestety brak świeżych opon już od 

początku był dla nas znakiem, że ten 

start będzie chyba trzeba potraktować 

treningowo i postawić na zbieranie 

doświadczeń. Wyniki pierwszego 

przejazdu prologu zlokalizowanego na 

ulicach miasta Opoczna potwierdziły 

nasze przypuszczenia. Po analizie 

szans i możliwości w kolejnym 

przejeździe udało się już poprawić. 

Nie był to jednak najlepszy prognostyk 

na niedzielę gdzie czekały na nas dwie 

pętle po 4 i 5 prób. Po cichu liczyliśmy 

na deszcz, który mógłby namieszać w 

klasyfikacji.  

 

W niedzielny poranek jednak deszcz 

nie spadł, ale temperatura obniżyła 

się. Spoglądając w niebo ruszyliśmy do 

walki o czasy. Konkurencja w naszej 

klasie była silna, ale zrobiliśmy 

wszystko co w naszej mocy żeby jak 

najefektywniej wykorzystać to co 

mieliśmy najlepszego.  

 

Ostatecznie udało nam się uplasować  

 

 

 
 

 
 

 
 

             fot. Oskar Dobek 

+ściowych, o różnorodnej nawierzchni 

– asfalt, kostka betonowa,   szuter.   

Cały   rajd,  czyli próby szybkościowe 

oraz dojazdówki, liczył sobie 64,6 km. 

 

Grzesiek: „Jestem naprawdę 

szczęśliwy, tym bardziej, że był to dla 

mnie pierwszy start w roli kierowcy. 

Jestem również zadowolony z 

samochodu, który nie uległ żadnej 

awarii i podczas całego rajdu spisywał 

się bez zarzutów. Wielkie 

podziękowania dla uczestników 

imprezy za emocjonującą, zaciętą 

walkę na próbach. Dziękuję, również 

kibicom oraz organizatorom.”  

 

Patryk: „Jestem bardzo zadowolony z 

osiągniętego wyniku oraz pełen 

uznania dla Grześka, który w 

znakomity sposób panował nad BMW. 

Sporo emocji dostarczyła nam 

rywalizacja z Dawidem i Sławkiem 

jadącymi Peugeotem 206, z którymi 

ostatecznie udało nam się wygrać. 

Cieszę się bardzo z tego, że 

tegoroczna rywalizacja odbywa się w 

świetnej atmosferze !!! Dzięki 

wszystkim za doping oraz organizację 

zawodów !!”  

 

IV runda RSMJG została zorganizowana 

w profesjonalny sposób. Zawody 

zostały przeprowadzone sprawnie bez 

opóźnień oraz błędów 

organizacyjnych. Zakończenie i 

rozdanie nagród odbyło się w siedzibie 

firmy TOMCAR, a głównym 

organizatorem zawodów tradycyjnie 

był Automobilklub Karkonoski. 

 

Dziękujemy wszystkim osobom oraz 

instytucjom, które są zaangażowane w 

projekt „BC Rally Team”. Dziękujemy 

za Wasz wkład, poświęcony nam czas, 

ogrom pracy oraz wsparcie i to nie 

tylko to finansowe !  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

             fot. Mariusz Szczepaniak 
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21�22 lipiec to weekend w Siennej. Tu 

jedziemy jako auto zabezpieczające. 

Jest to dla nas wyróżnienie, bo mimo 

tak krótkich startów, jakie mamy za 

sobą, Dyrektor Wyścigu nam zaufał i 

pozwolił pełnić tę funkcje ☺ Kierowca 

miał okazje poczuć smak jaki panuje 

na zamkniętym odcinku, liczni kibice 

jak i mnóstwo mediów sprawiło, że 

była namiastka prawdziwego ścigania. 
 

Chcemy podziękować naszemu 

nowemu Sponsorowi, który postanowił 

nas wspierać od Siennej, są to firmy 

”MotoCentrum” z Kłodzka z ul. 

Zajęczej 4 jak i Firmie „Tartak 

Goworów” z Goworowa. 

Podziękowania również dla naszego 

mechanika „Łysego” za trud włożony 

w naprawę auta. 
 

Już dziś zaczynamy przygotowania do 

kolejnej rundy DMO, która się w 

Radkowie we wrześniu. Zapowiada się 

kolejna fajna impreza, bo jak 

zapewnia organizator maja być 

minioesy ☺  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

 

Dwa rajdowe weekendy 

Za nami – Rudzki Rally 

Team … 
 

Po awarii jaką mieliśmy podczas KJS�u 

w Kłodzku nie udało nam się na czas 

naprawić auta i nie wystartowaliśmy 

w imprezie organizowanej przez 

Rajdowy Walim, więc decyzja była 

jedna � jedziemy do Kamiennej, bo ta 

impreza od dawna nam się podobała i 

postanowiliśmy, że w niej 

pojedziemy. Po dotarciu do biura 

imprezy zostaliśmy milo przywitani 

przez resztę zawodników startujących 

w tej imprezie, co nam się spodobało. 
 

Do rozegrania mieliśmy 8 prób, 

niestety dwie z nich zostały odwołane 

i pozostawało sześć, co sprawiło, że 

jakikolwiek błąd będzie ciężko 

odrobić. Organizator stanął na 

wysokości zadania i dołożył jedna 

próbę. Pierwsza pętla przebiegała 

dość dobrze, bo od samego początku 

udaje nam się prowadzić w klasie. 

Próby były dość zróżnicowane, od 

bardzo technicznych do próby na 

szybkość. Ta okazała się zupełnie inna 

niż w mapkach dostarczonych przez 

organizatora, co sprawiło że bardzo 

na tej próbie odpuszczaliśmy. Druga 

pętla i pech znowu nas dosięga, w 

połowie próby na bazie PKS urywa się 

linka od ręcznego i nie mamy już 

pomocy przy nawrotach, decyzja jest 

prosta musimy jechać na okrętkę, co 

sprawia, że zamiast pogarszających 

się czasów zaczynają się one 

poprawiać na tyle, że pozwoliły nam 

dowieść pierwsze miejsce w klasie i 

drugie w klasyfikacji generalnej KJS. 
 

Chcielibyśmy bardzo pozdrowić 

zakręconych rajdowców z okolic 

Jeleniej Góry i podziękować za mile 

przyjęcie i do zobaczenia w 

listopadzie. 

 

 

 
 

 
 

             fot. Krzysztof Gabrysiak 

  Wejdź na www.PAJACYK.pl ! 

 
 

REKLAMA: 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

czy też nie i czy jest prawdopodobne, czy też nie2. 
 

W uproszczony sposób wyraża to formuła 

zastosowana przez J. Kozieleckiego w ogólnym 

schemacie analizy podejmowania decyzji 

praktycznych2: 
 

D = f(VP) 

 

Oznacza to, że decyzja praktyczna D jest funkcją f 

wartości celu V, której decyzja dotyczy 

prawdopodobieństwa jego realizacji P. Zgodnie z tym 

wzorem kierowca, mający za zadanie dojechać do 

wskazanego celu, będzie prowadził pracę myślową 

przy podejmowaniu decyzji o pokonywaniu 

napotykanych przeszkód.  

 

Obraz rzeczywistości ma regulujący wpływ na 

funkcjonowanie człowieka, nie tylko w zależności od 

określonej treści, ale również (w wysokim stopniu) od 

struktury organizacji procesów świadomych, ich 

związku z innymi mechanizmami regulującymi i 

spoistości procesów świadomości.  

 

Każdy sygnał lub informacja cząstkowa działa tu 

poprzez system innych informacji. Ten sam sygnał 

może wywierać różny wpływ na funkcjonowanie 

poszczególnych ludzi. Inny na tych, którzy mają na 

ten temat jakąś wiedzę, a jeszcze inny na tych, 

którzy tej wiedzy nie posiadają.   

 

W warunkach rajdowej jazdy po odcinkach 

specjalnych doświadczonemu zawodnikowi wystarczy 

dużo mniejsza ilość informacji o trasie niż 

początkującemu. Kierowca, który pokonał tysiące 

kilometrów i posiada spory bagaż doświadczeń, jest 

przygotowany na wystąpienie różnych zdarzeń na 

drodze i w samochodzie. Prawdopodobieństwo ➣ 

Bodźce, dzięki swoim cechom fizykochemicznym, nie 

tylko działają na nasze wrażliwe receptory, ale są 

również sygnałami spełniającymi funkcję informacji. 

Każdy kierowca podczas jazdy samochodem zbiera 

informacje w procesach poznawczych 0 postrzegając 

otoczenie, myśląc, słuchając i mówiąc. Procesy te 

opierają się na wykorzystaniu informacji, a ważną 

cechą każdego sygnału jest ilość informacji jaką w 

sobie zawiera ten sygnał. Bodźce, które dochodzą do 

receptorów kierowcy zawierają, w postaci "kodu", 

ważne informacje o sytuacji na drodze. Następnie są 

one wielokrotnie "przekodowywane" i trans0

formowane na każdym szczeblu systemu nerwowego. 

Najpierw w układzie procesów chemicznych w 

receptorze, a potem w układzie impulsów nerwowych 

w poszczególnych włóknach nerwowych i wreszcie w 

ośrodkach centralnych, szczególnie w korze 

mózgowej1.  

 

W systemie nerwowym każdego kierowcy odbywają 

się ciągłe procesy "zakodowywania" i 

"odkodowywania" informacji, których ilość jest ściśle 

związana z prawdopodobieństwem wystąpienia 

zdarzeń, jakie ze sobą niesie wykonywanie czynności 

podczas prowadzenia samochodu. 

 

W przypadku zdarzeń prawdopodobnych nie 

potrzeba zbyt wielu informacji, natomiast w 

zdarzeniach mało prawdopodobnych niezbędna jest 

duża liczba. Stąd ten sam sygnał może wywołać 

różne reakcje w zależności od tego, czy dochodzące 

do nas wiadomości są nieoczekiwane, mało 

prawdopodobne, czy też niewiele znaczące.  

 

Na gruncie działania świadomości właściwości te 

mają wpływ na przebieg czynności człowieka zależnie 

od tego, czy to co on sobie uświadamia jest ważne,  
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wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych jest więc 

ograniczone. Kierowca taki analizuje mniej informacji 

ze swojego otoczenia, gdyż pewne są mu doskonale 

znane i traktuje je rutynowo, nie tracąc czasu na ich 

głębszą analizę.       

 

Zgodnie z analizą czynności świadomych, traktując 

świadomość człowieka jako zorganizowany system 

organizacyjny, wyróżnia się współdziałające ze sobą, 

zapewniające realny wpływ świadomości na 

postępowanie, trzy zasadnicze "podsystemy": 
 

� posiadanych  wiadomości,  składających  się  na  

mniej  lub bardziej zwarty obraz świata; 

� wartości i ocen ' nastawienie, postawy 

emocjonalne wobec różnych spraw; 

� działań jakie człowiek potrafi wykonywać, jego 

umiejętności, nawyki, programy i schematy 

postępowania3. 

 

Zgodnie z powyższym, idealny kierowca rajdowy, 

powinien drogą treningu powiększać swój zasób 

informacji na temat prowadzenia pojazdu 

samochodowego w różnych sytuacjach, powinien 

także posiadać nastawienie na zwycięstwo, być 

"wyluzowanym" i nieobciążonym psychicznie. W tym 

przypadku ma ułatwioną "przyswajalność" 

napływających bodźców z otoczenia, ich szybką i 

trafną analizę, a przede wszystkim ma pełny pogląd 

na zachodzące sytuacje i zdarzenia na drodze. 

Zwiększa się także jego skuteczność jazdy.  

 

Podczas kierowania samochodem może dojść do 

sytuacji, w której obraz otaczającej rzeczywistości 

jest niepełny. Ma ona miejsce w przypadku 

osłabienia czujności kierującego i polega na 

sprzecznym działaniu dwu różnych mechanizmów 

regulacyjnych w zakresie tej samej świadomości4. 

 

Na niepełny obraz rzeczywistości może mieć także 

wpływ trwała lub przejściowa (sytuacyjna) patologia, 

na przykład w wyniku wszelkich subtelnych, 

drobnych i ciężkich urazów, organicznego 

uszkodzenia tkanki mózgowej lub innych schorzeń.  ¶ 
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