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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 

⚫ Magazyn „RallyCup” patronem w  

        rajdach wirtualnych ! 
 

 

Mamy przyjemność poinformować wszystkich naszych 

czytelników o nawiązaniu współpracy medialnej z 

zespołem rajdów wirtualnych BlueArrows Rally Team. 

Kierowcy zespołu powiozą po wirtualnych trasach w 

Richard Burns Rally logo naszego magazynu na swoich 

rajdówkach, a my postaramy się dzięki tej współpracy 

przybliżyć naszym czytelnikom temat zmagań 

sportowych na ekranach komputerów. Jesteśmy 

przekonani, że jest to kolejny krok w kierunku lepszego 

medialnego przekazu wszystkich dyscyplin życia 

związanych z rajdami samochodowymi i że przyczyni się 

on także do rozwoju naszego nowego partnera * 

BlueArrows Rally Team. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej zespołu 

– www.bluearrowsrt.pl oraz do spróbowania swoich 

sił w wirtualnym ściganiu. Do tego, aby znaleźć się na 

odcinku specjalnym rodem z najsłynniejszych rajdów 

całego świata wystarczy komputer i komputerowa 

kierownica !  

 

Zespół BlueArrows Rally Team powstał na przełomie 

lutego i marca 2012 roku. Dzięki zaangażowaniu trojga 

ludzi. Podczas pierwszego sezonu BART zamierza 

zdobyć jak najwięcej cennego doświadczenia, aby być 

doskonale przygotowanym na starty w WRSMP 2013, 

dlatego też zespół postawił na świeżość. I tak w 

szeregach „niebieskich strzał” znajdują się zarówno 

doświadczeni zawodnicy, jak i nowicjusze, którzy w tym 

roku zaliczą pierwszy swój sezon w WRSMP. 

 

 

„W niecały miesiąc stworzyliśmy coś, czego inni nie 

mogli stworzyć przez dłuższy okres czasu. Co 

ważniejsze, zapał oraz zaangażowanie i zżycie 

kierowców rośnie z dnia na dzień, nie tylko w zarządzie, 

ale i w całym teamie. Wynik jest dla nas w tym 

momencie sprawą drugorzędną, można by rzec, że 

indywidualną. Unikamy w ten sposób niezdrowej presji 

wyniku, której w żadnym razie nie chcemy nakładać na 

naszych zawodników. Chcemy, by każdy mógł się 

dobrze bawić i spokojnie zbierać doświadczenie. Naszym 

celem jest stworzenie BART*owej rodziny, gdzie 

wszyscy będą się doskonale czuli. Myślę, że na takim 

układzie skorzystamy wszyscy, nowi jak i starzy 

wyjadacze.” – mówi założyciel zespołu, Michał Jaros.  

 

W tym sezonie BlueArrows Rally Team oficjalnie 

wspierać będzie: PsoR Design, Forum Obywatelskie 

(www.forumobywatelskie.net.pl) oraz oczywiście 

Dolnośląski Magazyn Rajdowy „RallyCup”. 

 

     

 

 

              fot. BlueArrowsRT 
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      ⚫  NEWS 

 
 

                               Z przykrością informujemy, że w dniu 4. sierpnia br. w tragicznym wypadku samochodowym, który miał  

                               miejsce w pobliżu Jeleniej Góry, zginął członek i zapalony działacz Automobilklubu Karkonoskiego –  

                               Wojciech Tymiński. Redakcja Magazynu „RallyCup” pragnie złożyć wyrazy głębokiego współczucia  

                               rodzinie i przyjaciołom Wojtka.  

                                          [*]  R.I.P  [*] 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

              fot. Lotus International Rally Team 

⚫ KJS „Radkowski Trakt” – 5 x MiniOS ! 
 
 

Już wkrótce na trasach znanych z Rajdu Dolnośląskiego 

odbędzie się kolejna runda Dolnośląskich Mistrzostw 

Okręgu (DMO). KJS z bazą w Radkowie zapowiada się 

niezwykle ciekawie, a my o bliższe szczegóły 

zapytaliśmy Organizatorów imprezy: 

 

„Co roku impreza ta odbywała się w Kudowie  

ale niestety z braku odpowiednich miejsc do 

przeprowadzenia tego typu rywalizacji "przeprowa�

dziliśmy" się do Radkowa gdzie możliwości 

zorganizowania bardzo ciekawej imprezy samochodowej 

są bardzo duże.  

 

Dzięki ogromnym chęciom i zaangażowaniu władz 

miasta jest możliwe zorganizowanie imprezy w takim a 

nie innym charakterze. A różnić ta impreza będzie się 

tym, że wszystkie przewidziane próby będą w 

formie mini OS�ów. Wszystkie po asfaltowych drogach 

Radkowa oraz jego okolic. Jest to dosyć innowacyjne 

rozwiązanie lecz co za tym idzie koszty Konkursowej 

Jazdy Samochodowej wzrastają do momentami 

ogromnych sum, co przy imprezie przeznaczonej dla 

amatorów jest bardzo poważnym wyzwaniem. Chodzi 

między innymi o zabezpieczenie każdej próby służbami 

ratunkowymi (Ratownictwo Medyczne, Ratownictwo 

Drogowe, Straż Pożarna). Tutaj ogromne podziękowania 

władzom Radkowa za udostępnienie posiadanych służb 

oraz wszystkim sponsorom, bez których impreza nie 

mogłaby się odbyć w zapowiadanym charakterze. 

Niestety w obawie przed "nielegalkami" oraz wszelakiej 

maści "upalaniem" trasy zostaną przedstawione przed 

samymi zawodami. 

 

W sobotę odbędzie się zapoznanie z trasą dla 

zawodników.   W  trakcie  jednej  pętli  (około  40  km)  

 

 

 

odbędzie się 5 prób szybkościowych. Pętla ta będzie 

powtarzana 3 razy.  

 

Pojemność trasy przewiduje możliwość startu 80 załóg. 

Z tego co już widać limit ten zostanie całkowicie 

wykorzystany. 

Pierwsze emocje zagwarantowane będą już w sobotę, 

kiedy to w centrum Radkowa odbędzie się prolog dla 

chętnych załóg.  

 

Zapraszamy wszystkich do Radkowa. Jeśli nie możesz 

sam wystartować przyjedź i kibicuj zawodnikom na 

radkowskich drogach, gdzie toczyć będzie się walka o 

każdą sekundę. Zapraszamy już 22�23 września ! ” – 

mówi Artur Baszczyszyn. 

 

My również gorąco zachęcamy zarówno do udziału w 

zawadach jak i kibicowania przy trasie bo będzie to 

doskonała okazja, aby aktywnie spędzić weekend w 

Radkowie. 

 



  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP   |  11 / 2 0 1 2   w r z e s I e n  

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  RELACJE 

Wyniki w poszczególnych klasach wyglądały 

następująco: 

 

S1400 – 1. Wojtek Klimecki (Swift), 2. Piotr 

Olejniczak (SC), 3. Bogdan Dembny (SC);  

S1600 – 1. Marcin Janiński (CRX). 

S2500 – 1. Krystian Strzelczak (Megane), 2. Igor 

Pietrzak (Clio RS), 3. Michał Łobodziec (318ti); 

WRC – 1. Paweł Danys (Evo IX), 2. Waldemar 

Balcerek (Evo IX), 3. Jacek Witucki (Impreza). 

 

BMW Hobby – 1. Karol Wiza (318is), 2. Mateusz 

Bąkowski (318is), 3. Tomasz Plan (318is);  

BMW Sport – 1. Lech Kaczmarek (E30 318is),  

2. Igor Bartold (E30 318is), 3. Mariusz Preś (E30 

318is); 

BMW Sprint – 1. Kacper Puszkiel (E36 325),  

2. Maciej Kownacki (E36 320i), 3. Marcin Piątek 

(E36 328); 

BMW Open – 1. Mateusz Bartkowiak (M3),  

2. Virnik (M3), 3. Paweł Grabowski (M3).  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

  

 

18 sierpnia na teren starego lotniska pod Oleśnicą 

zjechała się cała kolorowa karuzela jednego z 

najszybciej rozwijających się cykli rajdów 

amatorskich w Polsce. AB Cup (ogólnopolski 

rallysprint), któremu tradycyjnie towarzyszy już 

BMW Challenge (cykl poświęcony kierowcom aut 

marki BMW) zebrały na starcie swojej VI rundy  

blisko 50 zawodników z całej Polski. 

 

Niemal 50 km przejechanych na ostro, jeden 

odcinek o długości 5 km przejeżdżany 8Ekrotnie i 

świetna atmosfera oraz zgrana organizacja to 

jedne z największych atutów zawodów 

organizowanych przez Automobilklub Bydgoski. 

 

Podczas niedzielnej imprezy dokonano także 

prezentacji nowego systemu naliczania kar oraz 

innych szczegółów technicznych, które miały 

usprawnić przebieg zawodów. 

 

W AB Cup rywalizacja od początku przebiegała 

pod dyktando Pawła Danysa (Evo IX) i 

Waldemara Balcerka (Evo IX), dodatkowo w 

klasyfikacji mieszał Mateusz Bartkowiak (M3) 

prowadzący także w BMW Challenge. Wśród 

kierowców BMW za Bartkowiakiem podążali Virnik 

(M3) oraz Paweł Grabowski (M3). 

 

Ostatecznie Danys zwyciężył w generalce AB Cup 

oraz swojej klasie. To samo w BMWEChallenge 

uczynił Bartkowiak. 

 

     

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                              fot. Kajto.pl 

AB Cup + BMW
Challenge  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... rajdowe ściganie w Oleśnicy. 
 

         

 
 

 
 

 
 

 

                                      fot. Kajto.pl 
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      ⚫  Z POLSKI 

nad Grzegorzem Grzybem. Dopiero 

OS 6 "Blizianka 2" przyniósł awans 

braci Bębenek z powrotem na trzecią 

lokatę. Maciek Rzeźnik po przygodach 

spadł aż na 11. pozycję. Czwarty na 

oesie był Chuchała, piąty Kuchar. Tak 

zakończył się pierwszy dzień zmagań. 
 

Drugi dzień przyniósł dwa zwycięstwa 

na konto "Kajta". Dzielnie gonił go 

Grzegorz Grzyb, a za nimi ciągle 

utrzymywali się bracia Bębenek.  
 

Ten rozkład sił utrzymał się już do 

końca drugiej pętli drugiego dnia. W 

konsekwencji 21. Rajd Rzeszowski 

zakończył się pewną wygraną 

Kajetana Kajetanowicza, drugą lokatę 

ze stratą 41.9 s. zajął Grzegorz Grzyb, 

a trzecią, ze stratą do drugiego 52.0 i 

1,33.9 do lidera, Michał Bębenek. Tuż 

za podium w kolejności znaleźli się 

Chuchała, Kuchar, Kołtun i Viana. 
 

To tyle, jeśli chodzi o rajdy w przerwie 

wakacyjnej. Teraz pozostaje nam 

oczekiwać na kolejną rundę krajowego 

czempionatu – 38. Rally Kosice, który 

odbędzie się na Słowacji. Zapraszamy 

na  oesy  oraz   do   czytania  naszych  

relacji.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

 

Wakacje w pełni, słońce przygrzewa, a 

malownicze krajobrazy Tatr 

zapraszają nie tylko turystów ... Za 

nami już bowiem kolejne zmagania 

rajdowych faworytów. Odbywający się 

w dniach 9 – 11 sierpnia, 21. Rajd 

Rzeszowski, rozegrany został nie tylko 

jako 4. runda RSMP, lecz także 8. 

runda Pucharu Europy Centralnej CEZ?

FIA, 5. runda RPP oraz 5. i 6. runda 

Mistrzostw Słowacji. Zapraszamy na 

relację z tego co działo się klasyfikacji 

naszego krajowego czempionatu ... 
 

Zgromadzeni zawodnicy stawili się na 

starcie w liczbie 68 załóg. Oprócz 

śmietanki RSMP mogliśmy zobaczyć 

również zawodników ze Słowacji, 

Francji, Czech i innych krajów. Nie 

lada gratką była z pewnością obecność 

Laurenta Viany w Citroenie C4 WRC. 
 

Impreza zaczęła się od prologu na 

ulicach Rzeszowskiego Nowego 

Światu. Super OS padł łupem Viany, 

który pokonał go najszybciej. Nieco 

gorszy wynik zaprezentował Grzegorz 

Grzyb (207 S2000). Kajetan 

Kajetanowicz (Impreza R4) wykręcił 

trzeci czas, a Maciek Rzeźnik (207 

S2000) czwarty.  
 

Prolog  okazał się pechowy  dla  załogi 

 

Gryc / Kuśnierz (C2R2 MAX), która 

wypadła z zakrętu i urwała koło 

uderzając w krawężnik. Do mety 

dotarli jednak na pozostałych trzech. 
 

OS 2 "Żarnowa" przyniósł więcej 

szczęścia kierowcy z Ustronia 

obejmującemu prowadzenie w rajdzie. 

Drugą lokatę zdobyli Grzegorz Grzyb z 

Danielem Siatkowskim. Trzeci 

uplasowali się bracia Bębenek (207 

S2000), a tuż za podium wylądował 

Maciej Rzeźnik.  
 

Kolejny oes ? "Blizianka", nie przyniósł 

zmian w "generalce", zaś OS 4 

"Lubenia" dał Maćkowi Rzeźnikowi 

skok o jedno oczko w tabeli, który tym 

samym wypchnął Michała Bębenka 

poza podium. Za nim znaleźli się 

Wojtek Chuchała (Impreza TMR10) i 

Tomek Kuchar (Impreza R4). Oes nie 

był najlepszy dla załogi Habaj / Woś 

(Evo IX), która po opuszczeniu drogi 

uderzyła w przepust i mocno 

zdemolowała swojego Lancera. Po 

pierwszej pętli liderem pozostał 

Kajetanowicz, za nim był Grzyb, a na 

miejscu trzecim Rzeźnik. 

 

Druga pętla przebiegała spokojnie, w 

równym tempie. Kajetanowiczowi 

udało  się  nieco powiększyć przewagę 

 

              fot. Michał Mrozek 

21. Rajd Rzeszowski  

 

 

 

 

4. runda RSMP 
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      ⚫  WYWIAD 

 

 

 

 

Kamil, dlaczego w ogóle rajdy i jak to się stało, 

że zostałeś akurat pilotem rajdowym ? 
 

K. Heller: Rajdy samochodowe to sport wywołujący 

niesamowite emocje. Tak też było w moim 

przypadku. Miałem to szczęście, że jako dziecko 

mieszkałem przy jednym z odcinków specjalnych 

Rajdu Wisły. Przejazdy czołowych polskich załóg 

wywarły na mnie takie wrażenie, że od tamtej pory 

moim największym marzeniem było wystartowanie w 

rajdzie, a moje zainteresowania skupiały się głównie 

na tym sporcie. Ze względu na mój bardzo młody 

wiek i brak prawa jazdy, moje amatorskie starty 

zacząłem na prawym fotelu. Później próbowałem 

zasiąść za kierownicą, ale życie szybko zweryfikowało 

moje plany. Furtka do startów na prawym fotelu 

otworzyła się po zmianie regulaminów PZM i utwo*         ⇩ 

 

 

 

Najpierw tradycji naszych rozmów z 

zawodnikami musi stać się zadość. A więc, 

Wojtek Chuchała … jak to się stało, że 

zainteresowały go akurat rajdy, a nie na 

przykład szachy? ☺ 
 

W. Chuchała: Od zawsze podobały mi się szybkie, 

sportowe samochody o jak najlepszych osiągach. Od 

czasu kiedy bawiłem się „resorkami” chciałem mieć 

tylko te szybkie i ładne, sportowo wyglądające. Tak 

zostało do teraz ☺ 

 

Starty rozpocząłeś za kierownicą Opla Astry 

GSi, później była 2061stka, Civic, kilka startów 

C21jką, a w końcu Impreza. Masz więc dość 

duże doświadczenie z tak przecież różnymi 

autami. Powiedz, które z nich najlepiej 

wspominasz ?  ⇩ 

 

  

    

              fot. Oskar Dobek  

 

        

                          fot. Oskar Dobek  

  WWoojjtteekk  CChhuucchhaałłaa    KKaammiill  HHeelllleerr  

WWoojjtteekk  CChhuucchhaałłaa  //  KKaammiill  HHeelllleerr  
Rozmawiamy z załogą L-SPRT 

Skąd – Bielsko
Biała Skąd – Cieszyn 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 fot. L-SPRT 
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      ⚫  WYWIAD 

 

 

�rzeniu nowego stopnia licencji � Licencja Pilota „P”. 

Postanowiłem wykorzystać swoją szansę i spróbować 

swoich sił jako pilot. Wciągnęło mnie to na tyle, że do 

dziś pozostaję na prawym fotelu. 

 

Z Wojtkiem Chuchałą tworzysz załogę od 

półtora roku, od Rajdu Świdnickiego Krause 

2011, a więc niemal od samego początku jego 

startów wraz z L SPRT. Jak wspominasz 

początki waszej współpracy ? 
 

K. Heller: Angaż w tak dużym i profesjonalnym 

zespole to ogromne wyzwanie dla młodego i 

niedoświadczonego zawodnika. Przyznaję, że podczas 

Rajdu Świdnickiego zostałem rzucony na głęboką 

wodę. Wszystko było dla mnie nowe. Wojtka znałem 

z rajdów, ale nasza znajomość ograniczała się 

wówczas do wymiany kilku zdań. Zupełnie nie 

wiedziałem jak będzie wyglądać współpraca w 

samochodzie. Subaru Impreza STI jako topowa 

rajdówka grupy N biła na głowę wszystkie auta, 

którymi startowałem wcześniej. To wszystko 

powodowało, że byłem delikatnie zagubiony. Chęć 

pokazania się z jak najlepszej strony powodowała 

stres. Jak się później okazało niepotrzebnie, bo cały 

zespół pokazał mi, że mogę liczyć na wsparcie i 

pomoc. Również z Wojtkiem dość szybko znaleźliśmy 

wspólny język.  ⇩ 

 
 

W. Chuchała:  Było jeszcze Cinquecento, też 

świetne i bardzo ładne, tylko non stop się psujące. 

Ale każde auto przynosiło kolejne wyzwania i dawało 

coraz to więcej frajdy. 

 

Przy okazji doskonałego wyniku w RPP w 

sezonie 2010 przyszedł chyba dosyć ważny 

moment w twojej karierze   uczestnictwo w 

programie Pirelli Star Driver. Jak oceniasz, z 

perspektywy czasu, doświadczenia tam 

zebrane? Czy bardzo pomogło to w rozwoju 

twojej dalszej kariery ? 
 

W. Chuchała:  Tak, to była świetna okazja żeby 

wystartować w zawodach rangi tylko trochę niższej 

niż mistrzostwa świata i pościgać się z zawodnikami z 

zagranicy. Daliśmy tam z siebie wszystko, a wynik 

mówił sam za siebie � 1. miejsce w klasie A6. Wśród 

załóg PSD byliśmy drudzy, ale mimo to wybrano 

kogoś innego. Do tego reguły wyboru nie były do 

końca jasne i klarowne. Jednak ten start wiele mi dał 

i pomógł w nauce szybkiej jazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTOS   Subaru Poland Rally Team … to 

marzenie wielu kierowców, aby znaleźć się w 

tak doświadczonym i mocnym zespole. Miałeś 

to szczęście, że zostałeś zauważony i dostałeś 

szansę. Od razu przyszły też sukcesy, których w 

tym miejscu serdecznie ci gratulujemy ☺ 
 

W. Chuchała: Zespół, w którym startuję, daje mi 

potężne możliwości. Staram się robić wszystko, żeby 

jak najlepiej wykorzystać tę  szansę.  Nie  sposób  ⇩ 

 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

 

              fot. www.wojtekchuchala.pl 

     

 
 

 
 

 
 

                      fot. L-SPRT 
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Po dosłownie dwóch sezonach od początku 

twojego pilotowania, wraz ze startami z 

Wojtkiem przyszły dla ciebie od razu duże 

sukcesy � tytuły Mistrza Polski, Słowacji i CEZ�

FIA w grupie N w sezonie 2011. Czy 

zaczynając przygodę na prawym fotelu 

sądziłeś, że to może się tak szybko potoczyć ? 
 

K. Heller: Nigdy nie spodziewałem się, że kiedyś 

będę startował w Rajdowych Samochodowych 

Mistrzostwach Polski, nie mówiąc już o startach na 

najwyższym poziomie w profesjonalnym zespole. 

Zaczynając przygodę z pilotowaniem chciałem tylko 

startować. W miarę upływu czasu i przejechanych 

rajdów chciałem … startować coraz więcej ☺ 

Możliwość uczestnictwa w RSMP pojawiła się nagle i 

niespodziewanie. Starty w zespole L+SPRT były jak 

wielki prezent, ale równie wielkie wyzwanie. 

Zostając członkiem zespołu, poznając jego zasady 

działania, widząc ilość włożonej pracy, nabierałem 

pewności, że to wszystko musi zakończyć się 

sukcesem ! Trzeba jednak przyznać, że tempo w 

jakim to wszystko się potoczyło było dla mnie 

samego sporym zaskoczeniem. Jak widać jest to 

tylko potwierdzeniem faktu, iż ciężka praca przynosi 

efekty. 

 

Kończysz ostatni rok studiów. Czy po zdobyciu 

dyplomu planujesz pracować w wyuczonym 

zawodzie czy chciałbyś jednak związać swoją 

przyszłość z rajdami jako zawodowy pilot? 
 

K. Heller: Zacznijmy od tego, że rajdy to sport 

bardzo nieprzewidywalny i to nie tylko pod 

względem sportowym. Nigdy nie wiadomo, jak 

będzie wyglądać chociażby zaplecze finansowe. 

Istnieje również wiele innych przyczyn, które w 

łatwy sposób na długo mogą wyeliminować 

zawodnika z uprawiania tego sportu. Trzeba to mieć 

na uwadze. Oczywiście jeżeli tylko będzie to 

możliwe i jeżeli tylko będę dostawał propozycje 

startów, to nadal będę chciał startować, bo chyba 

najlepsze, co może człowieka spotkać, to życie z  ⇩ 

 

 
 

też nie wspomnieć o świetnej pracy wszystkich 

członków LOTOS + Subaru Poland Rally Team’u, 

dzięki czemu możemy jeździć coraz więcej i coraz 

szybciej. 

 

W rozegranym w czerwcu 27. Rajdzie 

Karkonoskim punktowaliście także w 

klasyfikacji Rajdowego Pucharu Łużyc, 

wygrywając rundę tego cyklu. Wśród wielu 

zawodników nadal jest to inicjatywa mało 

popularna. A co skłoniło Was do wzięcia udziału 

w Lausitz Cup ?   
 

W. Chuchała: Jest to cykl, w którym również można 

było zgarnąć cenne punkty. Trzeba pamiętać o tym, 

że wszelkie tytuły, które zdobędziemy, mogą nam 

bardzo pomóc w późniejszej karierze, a rywalizacja o 

nie daje naprawdę wiele emocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiedz zatem, co sądzisz o takich 

inicjatywach jak Międzynarodowy Rajdowy 

Puchar Łużyc, który ma integrować środowiska 

rajdowe z całej Europy ? Czy uważasz, że warto 

organizować cykle, które dla wielu nie mają nic 

wspólnego z rywalizacją, a są tylko dodatkiem? 

Czy rajdy nie za bardzo się komercjalizują i bez 

topowej N�ki nie warto już nawet wyjeżdżać z 

garażu ? 
 

W. Chuchała: Również w tym cyklu jest ciekawa 

rywalizacja i obsada. Być może w przyszłości mocniej 

się on rozwinie i stanie bardziej popularny. Co do 

sprzętu, to w mistrzostwach Polski startują jeszcze 

droższe  samochody  od  N+ki  i  w  walce  z  nimi  ⇩ 

 

 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 
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pasją. Tak czy inaczej, mój wyuczony zawód nie 

jest daleki od rajdów, bo wiąże się z budową i 

eksploatacją pojazdów samochodowych, jednak nie 

doszukiwałbym się w nim „planu B”, nazwałbym go 

raczej „planem C”. 

 

Na koniec powiedz jak zachęciłbyś młodych 

ludzi do spróbowania swoich sił w rajdach, 

czy to za kierownicą czy to na prawym fotelu? 

Czy twój przykład może być wart 

naśladowania i pokazywać, że od pasji do 

startów w profesjonalnym zespole nie musi 

być wcale daleko ? 

 

K. Heller: Najlepszą zachętą jest chyba możliwość 

zrealizowania własnych marzeń. Świadomość tego 

motywuje najlepiej. Czy mój przykład może być 

wart naśladowania ) tego nie wiem, zresztą nie 

mnie to oceniać. Myślę jednak, że moja historia w 

pewnym sensie jest potwierdzeniem tego, że przy 

pewnym nakładzie pracy i poświęceniu wszystko 

jest możliwe.  ¶ 

 

 

nimi zawsze można nadrobić umiejętnościami. Dobre 

wykorzystanie każdego auta może przynieść 

spektakularny wynik. 

 

Aby poprawiać swoje umiejętności miałeś 

okazję testować pod okiem znanych 

kierowców, takich jak Urmo Aava czy Vittorio 

Caneva. Co w twojej jeździe poprawiły rady tak 

doświadczonych nauczycieli ? 
 

W. Chuchała: Na pewno dowiedziałem się 

wszystkiego, czego wcześniej nie wiedziałem ☺ 

Aktualnie najbardziej dręczy mnie pytanie, jak 

szybko jeździć, a ci panowie pomogli mi w jakimś 

stopniu na nie odpowiedzieć. 

 

Na zakończenie powiedz, jakie plany na 

przyszłość ma Wojtek Chuchała ? Czy czas już 

na klasę R4 i gonienie Kajetanowicza w walce o 

najwyższy stopień podium czy jednak 

zobaczymy kolejne cuda za kierownicą N1ki ? 
 

W. Chuchała: Nasza N)ka jest super, bardzo rasowo 

wygląda, świetnie jeździ i każdemu wpada w oko. 

Żeby jeździć szybciej oczywiście można sobie trochę 

pomóc samochodem, ale póki co postaramy się 

wykorzystać nasze STI, które jeszcze trochę 

przewyższa nas szybkością ☺  ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 
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                 fot. Tomasz Filipiak 

    

    

    

    

        PoznaPoznaPoznaPoznajcie specjalistów od jcie specjalistów od jcie specjalistów od jcie specjalistów od KONTRROLLowania KONTRROLLowania KONTRROLLowania KONTRROLLowania RWDRWDRWDRWD 

Na dobry początek powiedzcie naszym 

czytelnikom od kiedy istnieje Kontrroll ? Jak to 

się stało, że powstał oraz dlaczego właśnie 

taka, a nie inna nazwa ? ☺ 

 

Mateusz Bartkowiak: Nasz zespół jako KONTRROLL 

działa od sezonu 2010, a na oesach od 2011. W 

sezonie 2009 jako „Pszczółki” zaznaczyliśmy swoją 

dominację w cyklu BMW+Challenge. Wtedy to cały 

sezon ścigaliśmy się w jednej klasie (SPORT) i 

walczyliśmy do ostatniej rundy o ułamki sekund, 

które decydowały o mistrzostwie. Po tym sezonie 

wiedzieliśmy już jak KONTRROLLować rajdówki z 

tylnym napędem, jak w odpowiednim momencie 

zakładać KONTRRę i ustrzec się przed ROLLowaniem. 

To ostatnie niestety przytrafiło się dwóm członkom 

zespołu w kolejnych latach. Po sezonie 2009 

głównym celem KONTRROLL było stworzenie grupy 

kaskaderskiej, która będzie raczyła widzów 

efektownymi pokazami. Jeden z nas naoglądał się 

filmów, zgłębił Internet i stwierdził, że w Polsce nikt 

nie jeździ na dwóch kołach samochodem. Kilka 

miesięcy później już kilku kierowców posiadło tę 

umiejętność … Gdy ruszyliśmy do kolejnego sezonu 

BMW+Challenge nazwa KONTRROLL była już do nas  

 

na stale przypisana. Zaczęliśmy ją także stosować 

jako filozofię życiową >>> PLAY, FAST FORWARD, 

KONTRROLL. 

 

Oprócz rywalizacji sportowej zajmujecie się 

właśnie także organizacją co&drive’ów oraz 

wykonujecie pokazy … jazdy kaskaderskiej. 

Skąd taki pomysł ? Czy znajduje to 

zainteresowanie wśród odbiorców ? 
 

Mateusz Bartkowiak: Pomysł na Co+Drive i pokazy 

kaskaderskie zaświtał nam w głowie w sezonie 2009. 

Spowodowane głównie to było deficytem takich 

atrakcji i ludzi zajmujących się tym profesjonalnie w 

Polsce. Dzięki nabytym umiejętnościom i 

doświadczeniu jesteśmy w stanie zorganizować i 

przeprowadzić profesjonalny Co+Drive czy pokazy 

jazdy samochodem na dwóch kołach, co od czasu do 

czasu robimy. Na tę chwilę jednak priorytetem jest 

dla nas sportowa walka na oesach.  ➣ 
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                 fot. Tomasz Filipiak 

 

 

 

 

Mateusz Bartkowiak: Ja 

również zaczynałem od klasy 

SPORT i również zapragnąłem 

szybszego samochodu. W 2011 

startowałem w klasie SPRINT, 

która była tańszą alternatywą 

szybkiego ścigania. Niestety na 

rundzie w Toruniu porysowałem 

dwukrotnie dach mojej rajdówki i 

sezon kończyłem samochodem 

wypożyczonym od Marcina. Na 

sezon 2012 przygotowałem 

najszybszy model czyli BMW M3 

(sedan 3.2 litra) do klasy OPEN. 

W tej klasie nie ma żadnych 

ograniczeń jeżeli chodzi o moc czy 

dodatkowe modyfikacje samo3

chodu. Jedyne co jest wymagane 

to, aby silnik był sygnowany 

marką BMW. Jest to 

zdecydowanie najszybsza klasa z 

najmocniejszymi samochodami, 

gdzie królują M33ki, przez co 

budżet na utrzymanie rajdówki i 

starty w tej klasie trzeba 

pomnożyć x 3.  ➣ 

 

Marcin Piątek: Klasa SPRINT to 

najdroższa  z pucharowych klas. 

Największa dozwolona pojemność 

3 2,8litra, najlepsze dozwolone 

opony 3 slicki 225/45 R17, a co z 

tym wszystkim idzie 3 największe 

koszta. Włączając oczywiście 

klasę OPEN. Zdecydowałem się na 

starty w SPRINCIE, ponieważ w 

poprzednich sezonach udało mi 

się wywalczyć dwukrotnie z rzędu 

mistrza klasy SPORT i brakowało 

mi dalszej motywacji do ścigania 

się w tej klasie, a bardzo chciałem 

jeździć czymś szybszym. 

 

Lech Kaczmarek:  Od początku 

swojej kariery w BMW3Challenge 

startuję jednym modelem – BMW 

318is e30. Model ten dopuszczony 

jest obecnie w dwóch klasach – 

SPORT i HOBBY. Różnią się one 

zakresem dopuszczonych prze3

róbek oraz dozwoloną oponą. W 

HOBBY modyfikacje są mocno 

ograniczone – seryjne odcięcie 

zapłonu i seryjna moc silnika. W 

klasie SPORT można już mocniej 

ingerować w silnik oraz konieczna 

jest klatka bezpieczeństwa. Jeśli 

chodzi o poziom rywalizacji to za 

najsilniej obsadzoną klasę zawsze 

uchodziła klasa SPORT. W 

obecnym sezonie konkurenci z 

poprzednich lat zmienili samo3

chody i poziom pomiędzy klasami 

bardziej się wyrównał. W HOBBY 

doszło też kilku nowych, młodych, 

ambitnych zawodników. W 

„Sporcie” pozostali za to „starzy 

wyjadacze”. Grupa 637 kierowców 

zalicza każdy start i nie opuszcza 

żadnej rundy. Rywalizacja jest 

zatem bardzo zacięta. Pucharowa 

formuła klasy i jeden typ 

dozwolonej opony sprawia, że 

zawody niezwykle rozwijają 

umiejętności kierowcy. Moim 

zdaniem cykl BMW3Challenge 

cechuje się najlepszym w Polsce 

stosunkiem ceny do poziomu 

rywalizacji.  

Jako RallyShop.pl Kontrroll Team jesteście zespołowym mistrzem BMW Challenge 2011. Jest to cykl 

zawodów dedykowanych kierowcom aut marki BMW. Ścigacie się w trzech z czterech możliwych tam 

klas. Czy możecie opowiedzieć naszym czytelnikom coś więcej o tych zawodach okiem uczestników ? 
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MMaatteeuusszz  BBAARRTTKKOOWWIIAAKK  

 

Skąd – Poznań. 
 

Pierwszy start – Grand Prix Toru 

Poznań – start Fiatem 126p na 

zmianę z właścicielem pojazdu 

Marcinem Piątkiem. Nie 

ukończyliśmy zawodów ze 

względu na awarię pompy 

paliwowej. 
 

Samochody jakimi startował ( 

Fiat 126p, Citroen AX Sport, BMW 

318is E30, BMW 328 E36, BMW 

323ti Compact, BMW M3 E36. 
 

Największe osiągnięcia ( 

pierwsza wygrana w klasie SPORT 

w BMW Challenge, pierwsza 

wygrana klasyfikacji generalnej 

BMW(Challenge i AB Cup. 

 

         

                 fot. Tomasz Filipiak 

LLeecchh  KKAACCZZMMAARREEKK  

 

Skąd – Jelenia Góra 
 

Pierwszy start – wystartowałem 

„dużym Fiatem” w Rajdzie 

Wyzwolenia 2007. 
 

Samochody jakimi startował – 

Fiat 125p, BMW 318is E30. 
 

Największe osiągnięcia – 

pozycja lidera w klasie SPORT w 

obecnym sezonie BMW(Challenge. 

 

 

 

MMaarrcciinn  PPIIĄĄTTEEKK  

 

Skąd – Poznań. 
 

Pierwszy start – Grand Prix Toru 

Poznań – start Fiatem 126p na 

zmianę z moim przyjacielem 

Mateuszem Bartkowiakiem. Nie 

ukończyliśmy zawodów ze 

względu na awarię pompy 

paliwowej. 
 

Samochody jakimi startował ( 

Fiat 126p, Fiat CC 900 Abarth, 

Fiat S.C. 1.1, Citroen AX GTi,  

BMW 318is E30, BMW 323ti E36. 
 

Największe osiągnięcia ( 

wygrana klasyfikacji generalnej 

BMW(Challenge w sezonach 2008 

i 2009, wygrana klasy SPRINT w 

sezonie 2011 i 3. miejsce w 

klasyfikacji generalnej tego 

sezonu. 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

Do osiągnięcia sukcesu wystarczy 1% talentu, 99% 

to ciężki trening. Każde z warunków pogodowych i 

drogowych wymuszają stosowanie określonych 

schematów czynności i odpowiedniego tempa ich 

wykonywania. Inny charakter ma jazda w warunkach 

letnich, a inny w czasie zimy. W lecie przy ładnej 

pogodzie kierowca jedzie bardziej agresywnie, ma 

świadomość, że dobra przyczepność stwarza warunki 

ku szybkiej jeździe. Natomiast oblodzona i zaśnieżona 

droga wywołuje napięcie, a nawet strach u 

kierującego, paraliżując po części jego ruchy. W 

trakcie jazdy w warunkach ograniczonej widoczności 

np. mgły czy śnieżycy, kierowca walczy ze swoimi 

słabościami i brakiem doświadczenia. Kierowcy, 

którzy drogą treningu wyrobili sobie odpowiednie 

odruchy, oswoili z ciężkimi warunkami jazdy, są 

przygotowani fizycznie, potrafią opanować lęk i skupić 

się wyłącznie na jeździe. Taki typ kierowcy daje 

przewagę nad nieprzygotowanymi zawodnikami.  

 

W każdym przypadku pogodowym i drogowym 

uwidocznia się podział na kierowców, którzy bardzo 

dobrze radzili sobie z jazdą i na tych u których 

widoczna była dezorganizacja czynności i brak 

„oswojenia” się z jazdą w danych warunkach 

drogowych. Niedoświadczeni „rajdowcy” przejawiają 

błędne działanie, a w ich zachowaniu widoczne były 

skutki stresu i strachu wynikające z nie 

przygotowania do jazdy w takich warunkach.  

 

Przy ładnej, słonecznej, pogodzie każdemu z nas 

poprawia się samopoczucie i chce się aktywnie 

działać. Takie też podejście do życia wykazywali 

badani przeze mnie kierowcy. Wykazywali oni wysoki 

poziom sprawności i aktywności podczas kierowania 

samochodem. W zachowaniu byli wolni od popełniania 

błędów, elastyczni, szybko dostosowywali się do 

sytuacji  drogowych.  Sprawność  kierowców rajdo. ➣ 

Bywają sytuacje, w których jazda samochodem 

przestaje być przyjemnością, a staje się ciężką 

pracą. Nawet dla kierowców rajdowych. Staje się tak, 

kiedy warunki jazdy są bardzo niedogodne i 

niebezpieczne ... 

 

Warunki zmieniały się w zależności od pory roku. 

Zimą drogi były ośnieżone, oblodzone, śliskie, 

natomiast w partiach trasy, gdzie były luki między 

drzewami, słońce odbijało się od śniegu i raziło 

w oczy. W lecie i w okresie wiosennym doskwierały z 

kolei upały, a drogi przebiegały w terenie górzystym, 

wśród lasów i małych wsi. Nawierzchnia była 

zmienna, od szutru przez las do kostki bazaltowej.  

Sprawność, płynność, szybkość, precyzja, tempo, 

rytm i czas działania są zależne od człowieka.

kierowcy. Obserwując te czynniki w czasie jazdy w 

różnych warunkach atmosferycznych i drogowych, 

mogłem dokonać opisu reakcji, sposobu 

funkcjonowania i ustalić ich zależność od aktualnie 

działających na badanych podniet zewnętrznych oraz 

ich właściwości psychicznych i cech temperamentu,1 

takich jak: impulsywność, poziom aktywności, 

intensywność reakcji.  

 

Każdy z nas posiada własne preferencje pogodowe. 

Wśród kierowców rajdowych krąży przekonanie w 

rodzaju: jestem dobry na suchym asfalcie, kiepsko 

idzie mi na szutrach, ale dobrze na śniegu. Takie 

przekonania widoczne są wśród mało 

doświadczonych zawodników. Mają one hamujący 

wpływ na ich dalszy rozwój doskonalenia techniki i 

sprawności jazdy. Człowiek – kierowca, aby osiągnąć 

mistrzostwo w prowadzeniu samochodu w danych 

warunkach drogowych,  musi drogą treningu 

zapoznawać się jak zachowuje się jego samochód w 

danych warunkach i wyuczać się odruchów, które 

pozwolą mu na skuteczną jazdę.  

 

Psychologia kierowcy � cz. 7 
 

Wpływ warunków atmosferycznych na 
skuteczność jazdy ... 



  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP   |  11 / 2 0 1 2   w r z e s I e n 

 

 

 
 

 
 

 

     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

pozostawała na tym samym poziomie. Uwaga, 

refleks, czujność, również bez zmian. Nie wystąpiły 

żadne wahania w świadomości. Sprawność kierowców 

rajdowych była bardzo duża, wszyscy umieli 

praktycznie zastosować czynności kontrolne oraz 

wykorzystywać potencjał czynności regulacyjnych.   

 

Jazda we mgle wymaga od kierującego bardzo 

mocnego skupienia się na otaczającej go sytuacji 

drogowej. Ograniczona widoczność jest bardzo 

niebezpieczna w sportach samochodowych. 

Zawodnicy starają się za wszelką cenę jechać jak 

najszybciej, „odgadując” kolejne fragmenty trasy. 

Niezwykłą rolę obejmuje wówczas pilot, jednakże 

kierowca musi bezbłędnie i w odpowiednim czasie 

„wjechać” w podany fragment drogi. Doświadczeni 

zawodnicy potrafią w czasie rekonesansu zaznaczyć w 

swoim opisie trasy charakterystyczne miejsca we 

mgle i potem jadąc na czas łatwiej jest im rozpoznać 

się w terenie. Kierowcy, którzy nie trenowali jazdy we 

mgle, wykazują w swojej jeździe wiele błędów np. 

często hamują z byle powodu, tracą orientację w 

terenie, jadą za szybko i wypadają z trasy, jadą za 

wolno, skręcają zbyt wcześnie lub na odwrót itp. Z 

biegiem kilometrów aktywność psychiczna kierujących  

pogarsza się za sprawą małej widoczności, 

powodującej zmęczenie. Uwaga, refleks, czujność 

zostają osłabione. Występują także wahania 

w świadomości, w postaci skłonności do zaśnięcia, 

bezczynności, wynikające ze zmęczenia. 

 

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wypowiedź 

psycholog Marzanny Herzig1 na temat wpływu 

warunków atmosferycznych na skuteczność jazdy 

samochodem rajdowym:  
 

„Warunki atmosferyczne mają nieraz zasadniczy 

wpływ na skuteczność jazdy. To zależy od kilku 

czynników. Zacznijmy może od kierowcy. Wpływ 

warunków atmosferycznych na jego sprawność może 

być spory, ale to zależy od jego preferencji. Każdy z 

nas ma pewne preferencje, rzadko zdarza się, aby 

ktoś podchodził bez uprzedzeń, z równym 

przekonaniem o swoich umiejętnościach, do 

wszystkich warunków drogowych.  ➣ 

 

 

 

2wych była bardzo duża, wszyscy umieli praktycznie 

zastosować czynności kontrolne oraz wykorzystywać 

potencjał czynności regulacyjnych. Jednak długie 

przebywanie w zasięgu intensywnego słońca 

prowadzi do zmęczenia organizmu. U kierowców po 

dłuższej jeździe w szczelnie zamkniętym pojeździe 

uwidocznił się spadek uwagi. Refleks i czujność 

również znacząco zmalały. Wystąpiły również 

zauważalne wahania w świadomości w postaci 

senności. Podsumowując, w warunkach letnich u 

kierowców występuje nadmierne pragnienie 

szybkości oraz duża agresja jazdy. Kierowcy mają 

poczucie dobrej przyczepności na drodze i wyzwalają 

z siebie zgromadzoną energie poprzez szybką i 

agresywną jazdę. Ładna, słoneczna, pogoda sprzyja 

dobremu samopoczuciu i chęci walki, jednakże 

wszystko jest dobre do czasu ... Długotrwały upał 

powoduje zmęczenie u kierowcy i ogranicza czynniki 

decydujące o  skutecznej i szybkiej jeździe.  

 

W warunkach drogowych, kiedy droga przypomina 

lodowisko, a mowa o jeździe w zimie i ulewnym 

deszczu, sytuacja uwidacznia się w podziale 

kierowców na doświadczonych i niedoświadczonych. 

Ci sami kierowcy, którzy przy pięknej i słonecznej 

pogodzie mknęli jak błyskawica swoimi kolorowymi 

bolidami, teraz popełniają mnóstwo błędów. 

Reprezentują oni przeciętny poziom uporządkowania 

i zharmonizowania aktywności psychicznej w wyniku 

dostatecznego włączania się czynności kontrolnych i 

regulacyjnych w czasie wyczynowej jazdy. Aktywność 

psychiczna ma charakter mało stabilny w związku z 

czym popełniają błędy. Kierowcy ci nie wyczuwają 

przyśpieszenia lub zwolnienia tempa jazdy 

i wykonywanych przez siebie czynności fizycznych 

wykonawczych. Przejawiają niecierpliwość, 

nerwowość, skłonność do agresji, do niepokoju 

psychicznego, są lękliwi, szybcy, nie zawsze łatwo 

dostosowują się do panującej sytuacji na drodze.  

 

Kierowcy, którzy drogą treningu opanowali jazdę po 

śliskim czują się jak ryba w wodzie. Ich bariera lęku 

ma poziom, który działa pobudzająco i stymuluje do 

aktywności. W ich poziomie sprawności aktywności 

podczas kierowania samochodem widać było wysoki 

poziom.  Z biegiem kilometrów aktywność psychiczna 

 



  

  
  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP   |  11 / 2 0 1 2   w r z e s I e n 

 

 

 
 

 
 

 

     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

Jeśli preferencje są zbyt silne i zaczynają 

przeszkadzać to mają negatywny wpływ na poziom 

jazdy i takiego wpływu należy unikać. Na pewno 

wpływ pogody na danego kierowcę przedstawia się 

analogicznie jak u większości z nas. Lepiej i weselej 

się czujemy, gdy jest ładnie, świeci słońce i jest 

sucho. Gdy warunki są jednorodne, asfalt jest suchy, 

zawodnik może jechać znacznie śmielej, agresywniej. 

Natomiast, gdy warunki są zmienne (mokry asfalt na 

przemian z suchym, szuter, śnieg) skuteczność 

kierowcy zależy od tego jak dobrze wytrenował różne 

nawyki”.  

 

Jeśli kierowca miał szansę i możliwości 

częstego trenowania na różnych nawie�

rzchniach i przy różnej pogodzie, staje się 

zawodnikiem przygotowanym do radzenia sobie 

w różnych sytuacjach. Jeśli nie miał takiej 

możliwości, jest automatycznie w gorszej 

stacji. Wie, że jest gorzej przygotowany, nie 

„czuje samochodu” jak należy i to jest 

przyczyną jego niepewności podczas jazdy.  ¶ 

 

Tekst: Patryk Korbel 

 

 

 
1
 Wypowiedź pochodzi z zamieszczonego na stronach internetowych  

  www.rallyonline.pl (lipiec 2004) wywiadu, w którym M. Herzig  

  udzielała odpowiedzi na zadawane pytania z dziedziny psychologii  

  sportu samochodowego. 
 

                          Marzanna Herzig �  długoletni    

                            pracownik Instytutu Nauk Huma� 

                            nistycznych  Zakładu  Psychologii  

                            krakowskiego AWF�u.  Pracuje ze  

                            sportowcami  różnych  dyscyplin.  

                            Przed laty wraz z dr.  Blecharzem  

                            współpracowała   ze    skoczkami  

spadochronowymi. Obecnie pomaga rajdowcom: 

Krzysztofowi Hołowczycowi i  Michałowi Kościuszce. 

Ponadto wspiera na duchu polską olimpijską kadrę 

łuczniczą i żeglarską. Obok dr. Blecharza to drugi 

psycholog przynoszący chlubę krakowskiej Akademii 

Wychowania Fizycznego. 
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