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ToToToTo  już ROK ! już ROK ! już ROK ! już ROK !     

Stało się ... Nadszedł ten dzień ☺  

 

Dziś w Wasze ręce oddajemy 12. wydanie Dolnośląskiego Magazynu Rajdowego „RallyCup”. 

Dla nas, którzy powołali do życia rajdowe e%czasopismo idąc z duchem czasów i chcąc 

zaoferować Wam nową jakość, jest to wielki sukces i zarazem nobilitacja. Sukces dlatego, 

że bez większych przeszkód udało nam się dokonać rzeczy, o której nawet nie marzyliśmy 

wydając pierwszy numer, zaś nobilitacja gdyż statystyki pokazują, że chętnie czytacie naszą 

„gazetę” i wierzymy, że dla wielu miłośników rajdów na Dolnym Śląsku i nie tylko staje się ona 

pozycją obowiązkową oraz iż znajdujecie na naszych łamach to czego szukacie ☺  

 

„Urodziny” naszego czasopisma dopiero za nieco ponad miesiąc, gdyż wystartowaliśmy       

1 listopada 2011 roku, ale w ciągu tego czasu odebraliśmy od Was nie jedną wiadomość o 

tym, że czasopismo czytacie i że ten pomysł się podoba. Nie ukrywamy, że były to dla nas 

bardzo miłe sygnały, które dawały pozytywną energię, aby pracować dalej i starać się 

poszerzać linię programową Magazynu. Za wszystkie maile nadesłane do naszej Redakcji w 

tym miejscu serdecznie dziękujemy i zachęcamy ... jeśli macie jakieś pomysły lub chcielibyście 

w naszym czasopiśmie o czymś konkretnym przeczytać – piszcie. Być może z kimś warto 

zrobić wywiad ? Być może posiadacie zabytkowe rajdowe samochody i chcielibyście je 

przedstawić na naszych łamach ? A może zwyczajnie chcielibyście napisać własny artykuł i 

opublikować go u nas ? Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, szukamy nowych 

wyzwań i osób chętnych do współpracy. Odpowiemy na każdą wiadomość ☺ 

 

„Roczek” naszego czasopisma to także dobry czas na podsumowania, ale nie one wydają się 

nam najważniejsze. Mówią o przeszłość i o tym co było, a dla nas ważne jest to co przed 

nami. Powoli kończy się już rajdowy sezon 2012 ... i trzeba zacząć plany na rok przyszły. W 

nowym sezonie chcielibyśmy skupić się bardziej na oprawie medialnej Dolnośląskich 

Mistrzostw Okręgu (DMO), gdyż walka w tym cyklu jest zawzięta, składają się na niego 

bardzo fajne amatorskie imprezy rajdowe, a czyta się o nich ... cóż, mogłoby się czytać 

więcej ☺ Mamy także wiele innych pomysłów i bez wątpienia postaramy się, abyśmy za 

kolejne 12 miesięcy mogli napisać w tym miejscu, że oddajemy w Wasze ręce  

wydanie nr 24 ... Miłej lektury, przed Wami  

18 stron rajdów ... 

 

Zespół Magazynu „RallyCup” 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                fot. Adrian Bykowski 



  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP   |  12 / 2 0 1 2   p a z d z I e r n I k 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  RELACJE 

pojawiały się na trasach odcinków, na szczęście 

nikomu nic poważnego się nie stało, lecz śladów 

hamowania zakończonych w rowie czy na trawie było 

bardzo wiele. Mimo że podczas KJS`ów długości prób 

nie przekraczają 1,5 kilometra, kilku kierowców 

napotkało na nich trudności nie do pokonania i nie 

ukończyło zawodów. Za jeden z najtrudniejszych 

elementów można uznać metę lotną na odcinku 

„Gajów”, która zlokalizowana była przed samym 

łukiem drogi co zakończyło się fatalnie dla załogi 

Mańkowski / Paczewski jadącej Subaru Imprezą.  ➣  

 

 

VI Runda Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu w KJS 5 

„Radkowski Trakt 2012” już po ogłoszeniu listy 

zawodników i prób zapowiadał się interesująco, ale 

dopiero na trasie okazało się jak wiele emocji 

będzie czekać na kibiców i kierowców biorących 

udział w zawodach.  
 

22 oraz 23 września kibice mogli śledzić zawody 

rajdowe rozgrywane w ramach aż trzech imprez 

różnej rangi. Poza Dolnośląskimi Mistrzostwami 

Okręgu rozgrywano także Mistrzostwa 

Automobilklubu Dolny Śląsk oraz Mistrzostwa MiG 

Radków.  
 

Organizatorzy podczas planowania zawodów 

wykazali się dużym rozmachem, przez co ogromne 

grupy kibiców mogły z zaciekawieniem śledzić 

zmagania kierowców aż na pięciu odcinkach 

specjalnych poprowadzonych w całości po 

zamkniętych fragmentach dróg publicznych, a więc 

niczym na małym rajdzie. Trasy były bardzo 

interesujące i zróżnicowane, dzięki czemu 

zawodnicy wystawiani byli na trudne próby. W 

niedzielę     karetki     pogotowia     niejednokrotnie  

 
 

KJS Radkowski Trakt  

 

 

 

 

 

 

                                                       MiniRajd po MiniOesach ... 
 

 

↑ Pomoc kibiców po jednej z wielu przygód jakie spotykały 

      zawodników na trasie. 

       

 

 

 

 

                                                                                                 fot. Sławomir Mulka 

       

 

 

 

 

                                                                                                fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  RELACJE 

Klasa 2: 
 

1. Daniel Sidorowicz / Marcin Zarówny (Swift), 

2. Damian Lis / Mirosław Magryta (SC), 

3. Kamil Makuchowski / Łukasz Denkiewicz (CC). 

 

Klasa 3: 
 

1. Przemysław Rudzki / Tomasz Juranek (Saxo), 

2. Krzysztof Parada / Mariusz Karcz (206),  

3. Marcin Pietrzyk / Przemysław Bachta (Civic). 

 

Klasa 4: 
 

1. Mariusz Zuterek / Robert Lubela (Lancer), 

2. Arkadiusz Łopatka / Piotr Korona (Impreza), 

3. Krzysztof Łodziato / Paweł Bereziuk (Impreza). 

 

Klasa GOŚĆ: 
 

1. Łukasz Lachtera / Paweł Ferdek (CRX), 

2. Marcin Steblej / Przemysław Para (Astra), 

3. Piotr Czypionka / Grzegorz Gruszczyński (Corsa). ¶  

 
Tekst: Dariusz Bednarek 

 

Mimo kilku drobnych wpadek i odwołaniu jednego z 

odcinków organizatorzy zasługują na ogromne 

słowa uznania. Dawno bowiem nie było tak mądrze 

zorganizowanych zawodów rangi okręgowej. 

„Radkowski Trakt” może służyć za przykład dla 

kolejnych KJS`ów rozgrywanych na Dolnym Śląsku.  

Dodatkowym plusem, który należy zaliczyć na 

konto osób tworzących „Radkowski Trakt” jest chęć 

rozwoju. Na swojej stronie uruchomili oni bowiem 

forum, na którym można wypowiedzieć swoje opinie 

na temat zawodów (www.radkowskitrakt.zdroj.org).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nie wiele jest KJS`ów w Polsce, podczas których 

można poczuć się jak na prawdziwych oes`ach, 

gdzie około 80 załóg walczy o jak najlepsze wyniki 

na trasach trudniejszych niż place manewrowe z 

ustawionymi beczkami. Frekwencja zawodów, 

pomimo galopujących cen paliwa i kosztów 

związanych z eksploatacją sprzętu, dopisała.  Na 

brak widowni również nie można było narzekać, a i 

emocji było wiele. Oby więcej lokalnych imprez 

odbywało się na tak zadowalającym poziomie. 

Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników. 
 

Najlepszy czas spośród wszystkich załóg wykręcił 

Mariusz Zuterek jadący z Robertem Lubelą, zaś 

wyniki w klasach przedstawiały się następująco: 

 
Klasa 1: 
 

1. Maciej Kwaśny / Jacek Jończyk (126p), 

2. Kamil Bober / Agnieszka Stolarz (CC), 

3. Tomasz Ochrombel / Tomasz Trytek (SC). 

 

 

↑ Łukasz Lachtera z Pawłem Ferdkiem, jadący Hondą CRX, 
      wygrali klasę GOŚĆ. 

 
 

↑ Najlepszy czas ze wszystkich załóg oraz pierwsze miejsce 
      w klasie 4 wywalczyli Mariusz Zuterek i Robert Lubela. 
 

                          fot. Sławomir Mulka 

  

 
 

 
 

 
    

                                                  fot. Ryszard Szumny 
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      ⚫  RELACJE 

Zaplanowanych na sobotę kwalifikacji nie udało się 

przeprowadzić w całości i pierwotnie przełożono je na 

niedzielny poranek, ale … ostatecznie organizator 

podjął dość kontrowersyjną decyzję o odwołaniu 

Top32 i przeprowadzeniu od razu Top16, a więc finału 

driftingowych zawodów. W takim właśnie przypadku 

między innymi Kuba Przygoński, nasz v.ce Mistrz 

Świata rajdów terenowych, okazjonalnie śmigający 

także bokami swoją Toyotą AE86, stracił szansę na 

znalezienie się w finale, gdyż z przekonaniem i 

wynikiem w pierwszej 32.ójce oczekiwał na dalsze 

kwalifikacje … cóż, decyzje sędziów często bywają 

krzywdzące, ale w tym wypadku duże przesunięcia 

czasowe spowodowane były rekordową ilością 

wypadków na tej trasie … 
 

Już w piątek śliski asfalt zebrał pierwsze żniwa, ale im 

robiło się szybciej tym stawało się niebezpieczniej … 

W sobotę spotkania z BMW E46 Matyjaszka nie 

przetrwała latarnia. Spotkania z latarnią zaś nie 

przetrwało też BMW. Później doszło chyba do 

najgroźniejszego wypadku podczas całych zawodów, 

kiedy kolejne BMW E46 – Jarkiewicza, uderzyło w 

betonową bandę odgradzającą kibiców od trasy ...  ➣ 

 

4. runda Driftingowych Mistrzostw Polski rozegrana 

została, jak w roku ubiegłym, na wyjątkowej, 

górskiej trasie prowadzącej pod górę w centrum 

miasta Karpacza. Na arenę zawodów wybrano 

słynny fragment drogi z Białego Jaru do Hotelu 

Gołębiewski, po którym przebiega także odcinek 

specjalny Rajdu Karkonoskiego. 
 

Drifting pod górę lub na szczyt w języku 

Japończyków, twórców sztuki jazdy bokami, 

określany jest mianem „Touge”. Nie ma wielu 

zawodów driftingowych w Europie, gdzie właśnie 

taka formuła trasy byłaby stosowana. 
 

Niesamowita trudność techniczna, ciasno jak na 

warunki driftu, bliskość barierek i … ludzi, 

powodowała ogromne zainteresowanie zawodami 

zarówno ze strony uczestników jak i kibiców. Na 

liście zgłoszeń znalazło się 37 zawodników z całej 

Europy w samochodach, których moce sięgały    

650 KM. 
 

Piątkowe treningi przebiegły pod znakiem bardzo 

obfitych opadów deszczu i można było oglądać 

drifting już przy 50 km/h. 

 

       

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

              fot. Mariusz Szczepaniak 

4. runda DrifingowychDrifingowychDrifingowychDrifingowych 
 

 

 

 

 

 

 

Z wizytą u tańczących bokami ... 
 

Mistrzostw Polski 

       

 
 

 
 

 
 

 

            fot. Mariusz Szczepaniak 
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      ⚫  RELACJE 

zderzaka Nissana wynosiła może pół metra. Sam 

Trela przyznaje, że gdyby nie jego szybka reakcja to 

mogłoby nie skończyć się tylko na strachu. (Film na 

YouTube – „Trela vs Bochenek vs Slowmotion”). Takie 

zachowanie kibiców jest karygodne, ale jednak 

kwestie zabezpieczenia bez wątpienia trzeba będzie w 

przyszłości poprawić i organizator powinien się nad tą 

kwestią zastanowić. Zaangażowanie do 

zabezpieczenia osób z Automobilklubu Karkonoskiego, 

znających specyfikę tej trasy, to bardzo duży plus, ale 

jednak rosnąca popularność tej imprezy każe 

przypuszczać, że za rok kibiców może przybyć jeszcze 

więcej ... 

 

Jeśli chodzi o zmagania sportowe to przejazdy w 

parach podczas niedzielnych Top16 także zebrały 

niemałe żniwo. Swoje auta uszkodzili Mospinek, 

Włodarczyk w parze z Opielą, Jaśkiewicz, Kogler i 

inni, a na sam koniec wybuchł i zapalił się silnik w 

samochodzie Pawła Treli. Tym samym zwycięzcą 

został kierowca, który jechał właśnie z nim w parze … 

Maciej Bochenek w Nissanie S13. 

 

Zawody driftingowe bez wątpienia są widowiskowe i 

na tak trudnej trasie jak w Karpaczu jest co 

podziwiać. Opanowanie często 6506konnych 

potworów jadących w poślizgu po górskich 

serpentynach to rzecz wymagająca lat treningu, ale i 

niebezpieczna. I chyba właśnie o ta całą adrenalinę 

tym chodzi. Niezależnie od tego jaki sport 

samochodowy mamy na myśli. ☺  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu widać wyraźnie, że osobom stojącym po 

drugiej stronie, BMW dosłownie musnęło grzywki. 

Ten wypadek mrozi krew w żyłach i pokazuje, że 

wielokrotne nawoływania do odsunięcia się 2 metry 

od betonowych zapór nie są bez znaczenia, a nie 

znaczą nic dla (często pijanych) widzów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niedzielny finał przeprowadzono już przy 

sprzyjającej pogodzie, a i ilości kibiców przy trasie 

podczas każdego kolejnego dnia, od treningów w 

piątek do finałów w niedzielę, rosły w 

zastraszającym tempie. Bez wątpienia ta trasa, 

zlokalizowana w mieście, ma swoje granice … nie 

ulega wątpliwości, że one zostały w tym roku 

przekroczone. Najlepiej przekonał się o tym Paweł 

Trela, który dość mocno nagłośnił sprawę kibica, 

który chcąc wykonać najlepsze ujęcie swoim 

aparatem, stanął na … drodze. Dosłownie, po 

wewnętrznej stronie jednej z najniebezpie6

czniejszych   patelni.   Odległość   dzieląca    go   od  

       

 
 

 
 

 
 

 

                                                       fot. Adrian Bykowski 

                         fot. Adrian Bykowski 

 

 ↑ Cała sekwencja groźnego wypadku Jarkiewicza. 

 

 ↑ Gość z Danii – Christian Kogler, także zakończył zawody na bandzie. 

                                            fot. Adrian Bykowski 

                                            fot. Adrian Bykowski 
 

 ↑ Odłamki z auta musiały uderzyć kibiców ... To pokazuje,  

     że sport samochodowy jest skrajnie niebezpieczny. 



 

REKLAMA: 
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      ⚫  RSMP 

 

 

Po czystej jeździe zwycięstwo w 

rajdzie odniosła załoga Lotos Dynamic 

Rally Team – Kajetan Kajetanowicz / 

Jarosław Baran (Impreza R4). Miejsce 

drugie zajęli Grzegorz Grzyb / Daniel 

Siatkowski (207 S2000), a podium 

uzupełnili Michał i Grzegorz 

Bębenkowie (207 S2000). Tuż za 

podium uplasowali się Tomek Kuchar 

oraz Maciek Rzeźnik. Po ciężkiej walce 

Wojtkowi Chuchale udało się 

wywalczyć ostatecznie 15. miejsce. 
 

Słowackim zwycięstwem Kajetan 

Kajetanowicz zapewnił sobie, na dwie 

rundy przed końcem, po raz kolejny 

Mistrzostwo Polski. 
 

To jednak nie koniec rajdowych 

zmagań, bo dalsze pozycje w 

końcowej klasyfikacji nie zostały 

jeszcze rozdane. Pozostaje nam teraz 

czekać już na wyniki 6. rundy RSMP – 

szutrowego Rajdu Polski !  ¶ 

 

Tekst: Patryk Koperek 

 

 

Podróże to dobra rzecz, zwłaszcza, 

gdy przy okazji można poczuć 

odrobinę rajdowych emocji. Tak z 

pewnością można zapowiedzieć 

kolejną Rundę RSMP, tym razem  

rozgrywaną na malowniczych  

trasach u naszych południowych  

sąsiadów. Prosto ze Słowacji  

nadjeżdża relacja z 5. rundy  

Rajdowych Samochodowych  

Mistrzostw Polski. 
 

Na starcie kolejnej rundy krajo@ 

wego czempionatu zagościły 24 załogi. 

Choć za oknami zaczyna powoli 

królować jesień to samochody, a wraz 

z nimi zawodnicy, byli doskonale 

rozgrzani.  
 

Na pierwszy OS „Izra” rzucili się z 

werwą, jednak emocje szybko opadły. 

Przy najszybszym przejeździe „Kajto” 

(Impreza R4) zawodnicy zostali 

wstrzymani po wypadku Norberta 

Herczig'a, a następnie Lukasa 

Lapdavsky'ego. 
 

Następny oes @ „Regeta” ponownie 

zwyciężył kierowca z Ustronia. Tym 

razem po piętach deptali mu Grzegorz 

Grzyb i Maciej Rzeźnik, obaj w 

Peugeotach 207 S2000. Na odcinku za 

pierwszą trojką znaleźli się Wojtek 

Chuchała (Impreza TMR '10) oraz 

bracia Bębenek (207 S2000). 

 

W wyniku zaciętej rywalizacji na OS 3 

„Broda” Michał Bębenek był szybszy 

od Wojtka Chuchały, nie zdobył 

jednak wyższej lokaty w klasyfikacji 

generalnej. Pozostali zawodnicy po 

pierwszej pętli utrzymali swoje 

pozycje.  

 

Jednak kłopoty załogi Chuchała / 

Heller zaczęły się już na OS 4 „Izra 2”, 

a zakończyły się już poza jego 

obrębem.  Zatrzymani przez Policję na 

 

 

„dojazdówce” stracili mnóstwo czasu. 

Przypłacili to spadkiem na 11. pozycję 

w generalce. Lukę po nich wypełnili 

bracia bębenek obejmując 4. lokatę. 
 

Dalsze straty teamu L@SPRT 

zaowocowały spadkiem na 19. miejsce 

w generalce po OS 5 „Regeta 2”. W 

tym momencie rajdu czołówka 

pozostawała nadal bez zmian. 

 

Drugi dzień zaciętej walki z tyłu nie 

przysporzył nerwów kierowcom ze 

szpicy. Jadący równo Kajetanowicz, 

Grzyb i Rzeźnik utrzymywali pozycje. 

Na oesie ósmym @ „Bankow”, czwarty 

był Tomek Kuchar (Impreza R4), a za 

nim, odrabiający straty z pierwszego 

dnia, Wojtek Chuchała. Szósty czas 

wykręcił Michał Bębenek. 

 

Wypadek na OS 9 „Dubnik” pozbawił 

większość stawki dobrych wyników. 

Przejechało go zaledwie sześć załóg. 

Trzeci czas należał do Wojtka 

Chuchały, czwarty – Maćka Rzeźnika, 

a kolejni przyjechali Michał Bębenek i 

Tomek Kuchar. 
 

Rozpędzająca się załoga L@SPRT – 

Chuchała / Heller wykręcała już czasy 

oesu niewiele za Kajetanowiczem. Po 

kłopotach na nawrocie załoga Rzeźnik 

/ Mazur przybyła na metę dopiero na 

19. miejscu na tym oesie.  

 

 

              fot. Kajto.pl 

38. Rallye Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajto z tytułem mistrzowskim 
 

     
 

 Po OS 10„Gejzir” w „generalce”  

     Rzeźnik powędrował przez to dwa   

 oczka w dół oddając trzecią lokatę 

braciom Bębenek. 

 

                Kolejne dwa odcinki specjalne  

           były dalszą walką fabrycznego  

                zespołu Subaru. Efektem tego   

             był awans załogi Chuchała /  

            Heller na 15. pozycję klasyki@ 

               kacji generalnej. OS 13 „Gejzir  

          2” najszybciej pokonał Michał  

               Bębenek. Wiodący prym  „Kajto”  

              musiał pogodzić się ze stratą  

              jednego oesowego zwycięstwa.                  

              Nie wpłynęło to już jednak w 

większym stopniu na „generalkę” ...  
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      ⚫  RPP 

 

 

 

 

 

 

Jednak nie wszystko okazało się takie 

oczywiste  …  zwycięska  załoga 

Scheffler / Marciniak została najpierw 

ukarana 1 minutą kary za zbyt 

wczesny wjazd na ostatni PKC. Później 

ZSS, po wysłuchaniu stron, tę decyzję 

zmienił i karę anulowano … jednak 

załoga Ogryzek / Cieślar, którzy w 

przypadku kary dla Schefflera 

zostaliby zwycięzcami zawodów, 

postanowili złożyć odwołanie od tej 

decyzji. Jak na razie nie ma jeszcze 

ostatecznej decyzji w tej sprawie, a 

więc zwycięzca pozostaje nieoficjalny. 
 

W klasie “Legendy” najszybszy był 

Krzysztof Skalski, drugie miejsce 

należało zaś do Waldemara Doskocza 

– obaj w BMW 318 IS. Podium 

zamknął Zbigniew Kotarba w BMW 

E30, a czwarte miejsce zajął Marek 

Mateja w Wartburgu 353 WR. 
 

Na kolejną imprezę organizowaną 

przez Automobilklub Śląski w 

Beskidach pozostaje nam czekać cały 

okrągły rok. A tymczasem zapraszamy 

już na kolejną rundę Rajdowego 

Pucharu Polski, która rozegrana 

zostanie Polanicy Zdrój w ramach 

Rajdu Dolnośląskiego.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

 

 

 

 

 

Za nami już kolejna odsłona, 

rozgrywanego w okolicach Jastrzębia 

Zdroju, Rajdu Wisły. Impreza 

zorganizowana już po raz 

pięćdziesiąty ósmy jako 6. runda 

Rajdowego Pucharu Polski 

przyciągnęła na wąskie i kręte trasy 

zarówno wielu kibiców jak i 

zawodników. 
 

Na starcie w Beskidach stanęło 55 

załóg. Od pierwszego odcinka 

specjalnego ”Bzie” prowadzenie objął 

Sławomir Ogryzek jadący Citroenem 

C2 R2 Max. Drugi czas należał do 

Marcina Schefflera (TypeER), trzeci 

zameldował się Patryk Łączka, także w 

Hondzie Civic TypeER. 
 

Wolny przejazd drugiego oesu 

rozgrywanego w Pawłowicach 

przeniósł rywalizację na kolejny 

odcinek ... OS 3 „Cisówka” należał do 

Marcina Schefflera. Za nim uplasowali 

się Sławomir Ogryzek i Patryk Łączka. 
 

Pierwszy odcinek drugiej pętli 

ponownie należał do Sławka Ogryzka. 

Jadący za nim Hupało i Łączka 

utrzymywali równe tempo, tracąc do 

lidera odpowiednio 3,4 oraz 2,4 

sekundy. 
 

OS 5 “Pawłowice”, przejeżdżany po 

raz pierwszy z włączonymi stoperami, 
 

 

 

 

 

 

 

najszybciej pokonała załoga 

Suchorzebski / Kaczmarek w BMW 

318 IS. Za nimi znaleźli się Sławomir 

Ogryzek i Marcin Scheffler. 
 

Po ostatnim odcinku drugiej pętli – 

„Cisówka 2” liderem pozostawał 

Scheffler. Drugie miejsce „generalki” 

utrzymywał Sławek Ogryzek, trzecie 

Sławomir Kurdyś (Civic TypeER). 
 

OS 7 „Bzie 3” wygrał ponownie 

Ogryzek. Kolejni na miecie zjawili się 

Tomasz Hupało, Marcin Scheffler oraz 

Marek Mularczyk. 
 

Przedostatni odcinek tegorocznego 

Rajdu Wisły ponownie zaliczył na 

swoje konto Ogryzek. Odrabiając 

stratę do lidera, Marcina Schefflera, o 

kolejne 1,6 s. Dalej na mecie 

meldowali się Hupało i Mularczyk. 
 

Ostatni odcinek specjalny „Cisówka 3” 

należał jednak do Marcina Schefflera. 

Przypieczętował on tym zwycięstwo w 

rajdzie. Drugą lokatę generalki zajął 

Sławomir Ogryzek, trzecią zaś – 

Tomasz Hupało. Zaraz za podium 

znaleźli   się   kolejno  Jarosław  Szeja 

jadący Oplem Astrą oraz Tomasz 

Smorawiński w BMW 318 IS. 
 

     

 
 

 
 

 
 

 

                                              fot. Ryszard Grzonka 

58. Rajd Wisły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. runda RPP 
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      ⚫  WYWIAD 

Z rajdami samochodowymi związany jesteś 

jednak dużo dłużej niż tylko z młodym przecież 

Pucharem. Powiedz jak wyglądały początki 

Twojej pasji do tego sportu ? 

 

N. Walotys:  Jak wcześniej powiedziałem pochodzę 

z Jeleniej Góry, gdzie mieszkałem do roku 1988. Do 

grona znajomych moich rodziców zaliczali się 

rajdowcy z zagłębia rajdowego Karkonoszy. Jako 

małego chłopca zabrał mnie mój tato na prolog Rajdu 

Karkonoskiego, który odbywał się w centrum miasta i 

tak zaraziłem się bakcylem rajdowym. Potem 

wyjechałem z moimi rodzicami do Niemiec, gdzie 

mieszkam do dzisiaj. Na szczęście zamieszkaliśmy 

koło pana, który jak się okazało, jest bardzo znany w 

Niemczech ... był to Dieter Depping, wielokrotny 

Mistrz Niemiec w rajdach samochodowych. Pierwszy 

raz widziałem Forda Sierra Cosworth, a nie "Maluchy" 

i Polonezy jakie startowały w latach 80. w Polsce... ➣ 

Od lat wraz z całym „zespołem Pucharu Łużyc” 

współtworzysz międzynarodowy cykl skupia)

jący rajdowców z całej Europy i świata. 

Powiedz nam jak to się zaczęło, że pojawił się 

pomysł na taki puchar i jakie okoliczności 

sprawiły, że i Ty dołączyłeś do „ekipy” ? 

 

N. Walotys: Jak to się zaczęło już nie pamiętam, to 

pytanie powinno być skierowane raczej do Patryka 

Korbela. Ja dołączyłem do Pucharu Łużyc za 

pośrednictwem dyrektora Lausitz Rallye, którego 

poznałem przez mojego kolegę Matthiasa Kahle. Tak 

zacząłem pomagać przy organizacji Lausitz Rallye, 

który jest eliminacją Pucharu Łużyc. Już nie 

pamiętam kiedy to było, ale na jednym z pierwszych 

rajdów Lausitz poznałem Patryka Korbela, który już 

był w tej materii. Potem dołączył mój kolega z 

Jeleniej Góry, skąd też pochodzę, Marek Kisiel, a 

potem koledzy z Czech i tak to się rozkręciło. 

 
Organizacja i promowanie Rajdowego Pucharu 

Łużyc to duże przedsięwzięcie, w które 

zaangażowanych jest kilku ludzi. Jakie zadania 

stoją przed Tobą w całej tej organizacyjnej 

machinie ? 

 

N. Walotys:  Organizacja tak, ale promowanie nie 

... mamy już jednego promotora 5 Patryka (śmiech) 

☺ Ale tak poważnie jest to praca, która pochłania 

dużo czasu na przygotowanie takiego Pucharu. 

Regulaminy trzeba przygotować w trzech językach, 

trzeba zająć się zapraszaniem zawodników na rajdy 

zagraniczne, a to nie jest prosta sprawa, gdyż każdy 

zawodnik narzeka na problemy budżetowe, ale jakoś 

dajemy rade. Moje zadanie polega na negocjacjach z 

zawodnikami z Polski i z zagranicy, których 

zapraszam do udziału w Pucharze i to dosyć dobrze 

funkcjonuje. 

 

 

  

 

 

   

 
 

 
 

 
  

                                  fot. arch. prywatne 

 

        

                          fot. Oskar Dobek  

NN IIKKOOSS  WWAALLOOTTYYSS            
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      ⚫  WYWIAD 

Pomagasz także polskim załogom w startach za 

granicą, czy to w Czechach czy w Niemczech. 

Czy uważasz, że ścisła integracja środowisk 

rajdowych w krajach sąsiadujących po otwarciu 

granic stała się rzeczywiście tak bardzo możliwa 

i że może to przyczynić się do poprawy jakości 

rajdów zarówno u nas jak i naszych sąsiadów ? 
 

N. Walotys: Tak. Pomagam kolegom z Polski w 

startach w Niemczech i Czechach. W tym roku udało 

mi się namówić trzynastu zawodników z Polski do 

startu w Rajdzie Bohemia i mam nadzieję, że na Rajd 

Lausitz przyjedzie jeszcze więcej zawodników niż na 

„Bohemkę”. Zorganizowanie rundy Mistrzostw Polski 

na trasach Rally Bohemia w 2010 roku to moja 

zasługa oraz Andrzeja Górskiego. Udało nam się 

doprowadzić do super rajdu łączącego dwie mocne ligi 

na jednych zawodach. Ale niestety ten projekt umarł 

ze względu na to, że koledzy z Czech zapewniali, że 

przyjadą w 2011 roku do Polski rozegrać eliminację 

Mistrzostw Czech na trasach Rajdu Karkonoskiego ... i 

co z tego wyszło ? Nic. Jeżeli chodzi o Rally Bohemia 

to był też mój ostatni rajd z tym organizatorem bo z 

Czechami nie da się dobrze pracować. Zostawiam 

Rajd Bohemia, to jest "czeski film" 7 nikt nic nie wie. 

Prowadzę rozmowy z dyrektorem Rajdu Barum ... 

Zobaczymy co z tego wyjdzie ... może za rok 

zobaczymy ze 20 polskich załóg na trasach Barumki ?  
 

Od lat jestem wierny organizacji Lausitz Rallye. Jest 

to super rajd i super ludzie. Walczę o to, żeby te 

zawody dołączyć do Mistrzostw Polski. Starty za 

granicą dają duży rozwój dla zawodników. Nie mogę 

patrzeć jak od lat na Rajdzie Świdnickim, a wcześniej 

na Elmocie, leci ten sam odcinek w Walimiu. 

Zawodnicy jadą go na pamięć, a to nic nie daje. 

Starty w nowych rajdach dają dużą szkołę dla 

zawodników i pilotów. 
 

Koledzy, zapraszam Was do Niemiec lub do Czech na 

rajdy. Zobaczycie jaka to szkoła dla Was. Po otwarciu 

granic możemy się porównywać z zawodnikami z 

Niemiec i Czech i zobaczyć w jakim punkcie się 

znajdujemy w naszej karierze.  ➣ 

 

Tak zacząłem współpracę z Diterem Deppingiem, 

gdzie pełniłem rolę koordynatora zespołu podczas 

rajdów w Mistrzostwach Niemiec i występów 

zagranicznych. Potem przyszedł czas Rajdu 

Pneumant, gdzie Dieter startował Fordem Escortem 

Cosworth i na tym rajdzie poznałem młodego 

Matthiasa Kahle startującego pierwszy raz za sterami 

Toyoty. Od tej pory jesteśmy dobrymi kolegami. 

Pamiętacie pewnie start Dietera na Rajdzie Polski, 

gdzie walczył z Holkiem o sekundy i Hołek śpiewał z 

Wiślakiem "Bogurodzicę" ... to ja nakręciłem Dietera 

do startu we Wrocławiu i była to chyba najostrzejsza 

walka jaka miała miejsce w historii tego rajdu. Potem 

zacząłem współpracę z Matthiasem oraz Toyota Team 

Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pamiętam jak przed Rajdem Niemiec zadzwonił do 

mnie Hołek i miał problem z oponami na ten rajd 

ponieważ zespół fabryczny i Toyota Deutschland 

zabrali wszystkie opony i zabrakło dla niego. W 

tamtych czasach był problem z oponami Michelin. Ja 

załatwiłem Krzyśkowi opony na ten rajd i 

wystartował ... Potem pomogłem Tomkowi Kucharowi 

w zakupie auta 7 Toyoty Corolli WRC. Samochód 

został znaleziony w Szwecji i tym autem Tomek latał 

później w Mistrzostwach Polski i Świata. 
 

Przez Matthiasa Kahle poznałem też Erwina Webera, 

który był szefem zespołu Matthiasa już jeżdżącego 

Seatem Cordoba WRC. Tak wylądowałem na pół 

sezonu za sterami ... Seata Ibiza Cupra Cup, którym 

startowałem w Mistrzostwach Niemiec, ale tylko do 

Rajdu Pneumant, gdzie skończyło się i auto i "siano". 

Potem stwierdziłem, że nie będzie ze mnie Sebastian 

Loeb i zacząłem zajmować się organizacją co 

wychodzi mi znacznie lepiej. (śmiech) ☺ 

 

 

  
 

        

                          fot. Oskar Dobek  

 

                   fot. arch. prywatne 
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      ⚫  WYWIAD 

Na koniec powiedz czy Puchar Łużyc ma widoki 

na rozwój już w najbliższym czasie ? Czy będzie 

się powiększał i widzicie szanse na dołączenie 

większej ilości rund oraz objęcie swym 

zasięgiem nie tylko terenu pogranicza czesko –

polsko $ niemieckiego ? 

 

N. Walotys: W tym roku byłem na Rajdzie Estonii. 

Zobaczyłem co się tam dzieje ... po prostu kosmos. 

Stawka z Litwy, Łotwy i Rosji po prostu rzuca na 

kolana. Prowadzimy rozmowy z organizatorami w 

krajach nadbałtyckich żeby coś z tym zrobić bo nie 

chciałbym, żeby Puchar Łużyc skończył się tak jak 

wiele pucharów w Europie. Na przykład jak Mitropa 

Cup , zero zainteresowania. Musimy też poprawić 

trochę czeską stronę Pucharu. Żeby coś się ruszyło 

koledzy z Czech muszą więcej robić, aby czescy 

zawodnicy startowali w Pucharze. My z polskiej i 

niemieckiej strony robimy dużo. W tym roku startują 

zawodnicy z RSMP , Radzio Typa i Wojtek Chuchała. 

Mam nadzieję, że albo Radek albo Wojtek wygrają 

Puchar w tym roku. Rok temu wygrał go 8,krotny 

Mistrz Niemiec Mathias Kahle ... kiedy zobaczymy 

Romana Krestę ? Pożyjemy, zobaczymy. W tym 

miejscu serdecznie zapraszam na trasy Rajdu Lausitz 

już w połowie października oraz dziękuję mojej żonie 

za to, że wytrzymuje ze mną ten cały młyn rajdowy. 

Do zobaczenia na trasach Rajdowego Pucharu   

Łużyc.  ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

 
 

 

 

  

 

 

 

        

                          fot. Oskar Dobek  
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

 

silna blokada emocji. Na zewnątrz spokój, we wnętrzu 

ciśnienie wzrasta i gdzieś w trakcie jazdy musi ulec 

rozładowaniu. To tak jak ze zbiornikiem bez zaworu 

bezpieczeństwa. Do pewnego momentu wszystko jest 

w porządku, ściany zbiornika wytrzymują rosnące 

wewnątrz ciśnienie, aż nagle dochodzi do wybuchu.  

 

Apatia wynika z bardzo silnego blokowania emocji, co 

kosztuje zawodnika ogromną ilość sił psychicznych i 

fizycznych. A jeśli już mowa o kontroli emocji, to 

większość ludzi rozumie ją jako nie pokazywanie na 

zewnątrz tego, że coś się dzieje wewnątrz (jeśli trzęsą 

ci się ręce, to sobie na nich usiądź, zachowaj 

kamienną twarz itp.) Tymczasem nie jest to kontrola 

tylko blokowanie zewnętrznego wyrazu, gdyż emocje 

wewnątrz „robią swoje”, a osoba je przeżywająca nie 

potrafi wpłynąć na ich przebieg. Im silniejsze emocje 

tym więcej sił „pożera” blokowanie i w efekcie tego 

pojawia się stan dużej apatii1. Każdy zawodnik ma 

swoje optimum i sam lub z pomocą psychologa może 

je określić. 

 

Osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu 

pobudzenia oznacza również umiejętności 

kontrolowania jego przebiegu, to znaczy: jeśli 

pobudzenie zawodnika zaczyna przybierać na sile 

potrafi on je obniżyć, jeśli natomiast czuje, że jest 

zbyt słabo pobudzony (a np. za chwilę startuje do 

odcinka specjalnego), to – posiadając odpowiednie 

wiadomości i umiejętności – jest w stanie pobudzić 

się do odpowiedniego stanu. Mogę podać parę 

przykładów takich technik służących samo2

pobudzeniu. Są one bardzo proste w wykonaniu i 

bardzo skuteczne. To np. bardzo szybki skiping w 

miejscu; uderzanie lub szczypanie się w policzki; 

bardzo szybkie i jednocześnie płytkie wdechy i 

wydechy;   napinanie   i   rozluźnianie   wszystkich  ➣ 

 

Udział w zawodach sportowych związany jest 

nierozerwalnie ze stresem. Każdy ze sportowców 

odczuwa pewną tremę przed swoim występem. Ten 

stan nazywamy stresem, pod wpływem którego, 

człowiek przejawia silne i negatywne emocje, z 

którymi  sprzężone są zmiany fizjologiczne i 

biochemiczne. Zmiany te znacznie przekraczają swój 

przeciętny (bazowy) poziom aktywacji. Stan ten jest 

spowodowany przez utratę równowagi między 

wymaganiami a możliwościami jednostki. Silny stres 

ma negatywny wpływ na podejmowanie przez 

człowieka decyzji oraz na funkcjonowanie procesów 

poznawczych (procesów orientacyjnych, procesów 

pamięciowych itd.) w czasie kierowania samo2

chodem.  

 

Kierowca rajdowy mknąc z zawrotną prędkością po 

odcinkach specjalnych rajdu odczuwa podświadomie 

strach, który ma za zadanie uchronić nas przed 

niebezpieczeństwem. Taka jest jego rola, dlatego 

kierowca bojąc się przed wypadkiem lub 

wypadnięciem z trasy go odczuwa. Strach jest 

mobilizujący do momentu do którego pobudza 

skutecznie kierowcę (widzi on więcej, szybciej 

reaguje, jedzie czyściej niż na treningu). Natomiast, 

jeśli kierowca traci skuteczność działania, sytuacja 

jest niekorzystna.  

 

Młody kierowca może odczuwać większy strach niż 

doświadczony wyga, ale może też być odwrotnie – 

nie mając pełnej świadomości tego co mu grozi, a w 

konsekwencji nie będąc pod wpływem napięcia, 

będzie skuteczniejszy i szybszy. W czasie rajdowej 

jazdy kierowca odczuwa silne napięcie wewnętrzne, 

które może przejawiać się sennością i apatią. To taki 

pozorny spokój. W rzeczywistości zawodnik 

odczuwający  ten  stan  nie  ma  świadomości,  że  to  

 

Psychologia kierowcy � cz. 8 
 

Typologia zachowania się kierowców rajdowych podczas jazdy w 

różnych warunkach zwiększonego stresu. 
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     ⚫ PSYCHOLOGIA KIEROWCY RAJDOWEGO 

„Reorganizacja struktury czynności polega jednak nie 

tylko na zmianie strategii, ale i zmianie struktury 

funkcjonalnej. Czynności stają się ostrożniejsze, 

staranniej przygotowywane, obrastają w dodatkowe 

operacje”4.  
 

W miarę utrzymywania się trudności lub ich 

narastania zaczynają się pojawiać dalsze zmiany. 

Następuje druga faza „rozstrojenia”. Napięcie 

nerwowe przechodzi w złość, agresję, reakcje 

frustracyjne i objawy stopniowego obniżania się 

poziomu sprawności czynności. Występuje regres lub 

fiksacja, czyli uporczywe  powtarzanie  jakiejś 

operacji,  mimo,  że  jest  ona bezskuteczna.  

 

Trzecia faza to rezygnacja. Kierowca, któremu nie 

udało się sprawnie wykonać jednej czynności, 

rezygnuje z niej i skierowuje swoją aktywność na 

inną.  Przy uporczywym niepowodzeniu coraz bardziej 

troszczy się nie o wynik, lecz o siebie. „Mnoży 

operacje zabezpieczające, a całą aktywność skupia na 

własnej osobie”5.  W jego psychice narastają stany 

lękowe.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Korbel 

 

 

 

mięśni; wyobrażanie sobie akcji lub też nawet 

wyżycie się na worku treningowym czy jakimś innym, 

przeznaczonym do tego celu, przedmiocie.  

 

Każdy kierowca posiada indywidualną tolerancję na 

frustrację i stres. Jedni kierowcy są wytrzymali na 

jazdę w trudnych warunkach, inni szybko się 

zniechęcają i załamują. Najbardziej powszechnym 

objawem sytuacji trudnej, jaką jest jazda w 

warunkach zwiększonego stresu, jest ogólna 

zwiększona mobilizacja: 

 

� na poziomie wegetatywnym obserwuje się 

zmiany w pracy narządów, zwiększone 

wydzielanie adrenaliny, cukru, przyspieszony 

oddech, zmiany w pracy serca; 
 

� na poziomie czynności motorycznych przejawem 

mobilizacji jest zwiększenie siły ruchów, 

przyspieszenie tempa; 
 

� na poziomie werbalno . umysłowym obserwuje 

się głośne mówienie, stawianie sobie pytań, 

głośne przypominanie sobie. 

 

Czasem zjawiska te osiągają poziom nadmierny. 

Kurczowa próba zachowania sprawności 

funkcjonowania  jest  przykładem  hipermobilizacji  

nieadekwatnej  do sytuacji2.  

 

Objawem zmian w funkcjonowaniu człowieka.

kierowcy  w sytuacji stresującej  jest reorganizacja 

struktury czynności. Proces ten ma przebieg 

trójfazowy.  

 

„W pierwszej fazie w przypadku stwierdzonego 

błędu – niezgodności wyniku uzyskanego z efektem 

założonym $ zakończenie nie następuje, lecz 

czynność jest kontynuowana lub powtarzana”3.  
 

Na skutek powtarzania ogólna struktura czynności 

zmienia się i kierowca, który uświadomił sobie, że 

popełnił błąd, wraca do punktu wyjścia, część 

czynności powtarza, aż do następnego sygnału o 

niepowodzeniu. Informacje o jakości i wielkości błędu 

powodują w następnych próbach odpowiednie zmiany 

. narasta napięcie nerwowe.  

 

 

 

 
1
 H. Skłodowski. Psychologia kierowcy samochodowego. Adam   

  Marszałek. Toruń 2002, s. 39. 
2
 Tamże, s. 39. 

3
 Tamże, s. 39. 

4
 H. Skłodowski. Psychologia kierowcy samochodowego. Adam 

  Marszałek. Toruń 2002, s. 39-40. 
5
 Tamże, s. 40. 

 
 

 

 



  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 22-23.09.2012 w Radkowie i okolicach został rozegrany pierwszy taki „rajd” na 

Dolnym Śląsku ... Oczyma sędziego jak i zarazem zawodnika biorącego udział w zawodach, 

chciałbym opisać całość nieco innym słowami.  

 

Od samego początku KJS zapowiadał się bardzo ciekawie, bo nikt na Dolnym Śląsku nie 

odważył się na zorganizowanie takiej imprezy z samymi miniOS, więc wielkie 

podziękowania dla dyrektora imprezy jak i dla reszty ludzi, którzy to organizowali. 

Jak to bywa przy takich imprezach, przy organizacji znalazło się bardzo dużo ludzi z 

innego Automobilklubu (na którego terenie był rozgrywany KJS), którzy bardzo, bardzo 

chcieli położyć imprezę, jeździli po trasach, otwierali auta po BK i robili fotografie 

bez wiedzy załóg szukając dziury w całym, żeby położyć tę imprezę. Zazdrość czy co ??? 

 

Sam za dyrektorem tej imprezy nie przepadam, ale dlaczego i za co to już zachowam dla 

siebie, lecz za to jaki zrobił KJS to kłaniam się i czapkę z głowy ściągam. 

 

Może i tej imprezie brakowało bardziej przeszkolonych sędziów … bo na przykład Pani z 

PKC-u z pierwszej próby, mimo dużego korka spowodowanego nadmierną ilością załóg, nie 

chciała przyjąć kart od zawodników przez co prawie wszyscy mieli na dzień dobry po 100 

sekund kary.  

 

Albo uparci sędziowie z próby nr 2 gdzie wszyscy zawodnicy prosili, żeby panowie 

przesunęli się samochodem, a oni dalej swoje. Wystarczyło auto odstawić, ustawić się 

na nogach (była piękna pogoda) lub zrobić tam metę stop. Jest to też wina panów z ZSS, 

że puścili tę próbę tak jak była ustawiona !!!  

 

Rozbrajało mnie także wpisywanie na PKC-u prowizorycznego czasu startu mniejszego niż 

3 min. Panowie i Panie sędziowie, zapamiętajcie jedno, 3 min są święte i nie możecie 

mniej.  

 

Ostatnią moją uwagą, a zarazem chyba najbardziej rozbrajającą, jest stwierdzenie Pani 

z próby nr 4 (PKC meta-stop), że po mecie lotnej auto musi się zatrzymać z osiami 

miedzy linią  na mecie-stop … większej bzdury nie słyszałem !! Proszę Pani, to nie 

jest próba jechana po placu tylko meta lotna ! 

 

Na usprawiedliwienie sędziów powiem jednak, że też gdzieś się muszą uczyć, bo nikt nie 

wie wszystkiego od razu. Ale tu nasuwa mi się kolejna wielka dziura w szeregach PZM-tu 

... dlaczego nie ma jakiegoś prostego regulaminu dla sędziów i zawodników np. kiedy 

zawodnik może wjechać na PKC, ile czasu się nadaje, kiedy i gdzie wolno zmienić koło 

itp. Dlaczego wszystkiego trzeba szukać w stosie regulaminów i kodeksów ??? 

 

Dość narzekania … teraz plusy. Powiem tak - już od dawna mówię mojemu kierowcy, że 

jeżdżenie po placach to jest dowalanie auta i przejechany kilometr z wpisowego 

kosztuje nas tyle samo, co zawodników z RSMP … a ile oni mają kilometrów ?  ➣ 
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PIERWSZY TAKI „RAJD” NA DOLNYM ŚLĄSKU 
Radkowski Trakt okiem uczestnika ... 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  FELIETON 



  

  

  

  

  

 
 

 

 

Wreszcie ktoś się odważył i zrobił dla nas RAJD !!! Bo KJS to wg mnie był tylko z 

nazwy. Twierdzenie, że na Radkowskim Trakcie nie nauczymy się nic z rajdowej jazdy to 

wielka pomyłka. Przez te 11 oesów nauczyliśmy się więcej niż na wszystkich KJS-ach, 

które jechaliśmy. Panowie z innych klubów po prostu się boją zrobić dla nas miniOSy i 

tyle. 

 

Dane nam było jechać po mokrym miedzy domami, miedzy drzewami … tyle szczytów to ja 

nigdy nie jechałem co tu na jednej tylko próbie ☺ No i co najważniejsze - mieliśmy 

oesy, a nie mini wyścig górski jak to było na Lwie Kłodzkim. Szkoda tylko, że zabrakło 

fotokomórek jak to było na „Lwie”, ale wszyscy wiemy jaki budżet miał „Lew”, a jaki 

„Trakt”. Najdziwniejsze jest to, że na „Lwie” były rozdawane jako nagrody jakieś 

sweterki, już nie określę jakie (domyślcie się), a tu … bardziej przydatne rzeczy.  

Aha, bym zapomniał … pewnie Panowie z AZK powiedzą, że jaki to nie był dzwon na mecie. 

Ale ja na obronę powiem,  że na „Lwie” też był bardzo duży dzwon 2 lata temu, na 

waszym niby placu (Twierdza), gdzie nasz kolega Jacek o mało nie przypłacił własnym 

zdrowiem tego jak rozbili się na niezabezpieczonym murze i gdyby nie klatka to kto wie 

jak by się to skończyło … na zakończenie tego dziwnego spostrzeżenia powiem tak - po 

Radkowskim Trakcie już nie bardzo mi się chce jechać na Lwa Kłodzkiego, gdzie musimy 

jeździć po placu i na podjazdach o pochyle 30%. Już nie mogę się doczekać kolejnej 

eliminacji w Radkowie, a słyszałem, że Radkowski Trakt ma być jechany na terenie dwóch 

krajów - Polski i Czech. Gdyby to wypaliło to można zrobić mega imprezę i co 

najważniejsze dostać środki z Unii Europejskiej na rozegranie takiej międzynarodowej 

imprezy sportowej ☺ 

 

A więc w tym miejscu prośba do organizatora - prosimy o nie podawanie się i 

organizowanie takiego rajdu. Co rok albo i częściej. Jak się da, my, zawodnicy 

jesteśmy z wami. Także wielkie dzięki dla sponsorów i burmistrza Radkowa, bo bez nich 

ta impreza nie miałaby prawa istnieć. 

 

Mam też apel do zawodników i kibiców … korzystajmy z usług tych firm, które chcą i 

wspierają rajdy, KJSy i zawodników. Kto wie, może to poprawi byt temu naszemu 

kochanemu sportowi ☺ 

 

P.S.  

W imieniu zawodników chcielibyśmy przeprosić wszystkich mieszkańców za zakłócenie 

spokoju w niedzielę, za to, że mieli utrudniony dostęp do swoich kościołów i za to, że 

kury przestały się nieść, krowy doić, a koguty piać ☺ Ale my „szalejemy” po 

zamkniętych drogach dla własnego i innych bezpieczeństwa, a nie tak jak pseudo 

rajdowcy po publicznych drogach. ¶ 

 

PILOT 
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      ⚫  INFORMACJE PRASOWE 

„Sarny�Zamek”, na którym wykorzy�

stywaliśmy całą szerokość drogi. 

Niestety z powodu braków w 

zabezpieczeniu odwołano całkowicie 

najszybszą próbę � „Wambierzyce”.  
 

Druga pętla to poprawianie czasów i 

małe potknięcie na OS 8 – w miejscu 

gdzie mieliśmy w opisie „ciąć” na 

cięciu leżał wielki korzeń. Nie było 

czasu skorygować toru jazdy, więc 

żeby go ominąć zaatakowaliśmy nasyp 

po prawej stronie, ale bez większej 

straty czasowej. Niestety z przedniego 

koła zaczęło schodzić powietrze. I 

tutaj wielkie podziękowania dla załogi 

nr 22 – Kamil i Konrad Domino, za 

użyczenie przenośnego kompresora i 

BC Rally Team’u za pomoc w naprawie 

koła. Po pierwszej pętli zajmowaliśmy 

6�te miejsce, więc podjęliśmy decyzję 

o nie atakowaniu, tylko pojechaniu 

płynniej niż na poprzednim 

przejeździe. Taktyka się sprawdziła i 

poprawiliśmy wszystkie nasze 

poprzednie czasy kończąc rajd na 

piątym miejscu w klasie 2 ! 
 

Wielkie ukłony dla organizatorów ! 

Niesamowite odcinki, żadnych obsuw 

czasowych, organizacja na bardzo 

wysokim poziomie, masa kibiców na 

odcinkach … Tak powinny wyglądać 

amatorskie rajdy. W przyszłym roku 

stawiamy się znowu na starcie.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

 

 

 

 

 

Rudzki / Juranek po 

KJS Radkowski Trakt. 
 

Po prawie dwóch miesiącach rozłąki z 

naszym Saxo postanowiliśmy coś 

pojechać, a że od dawna mamy w 

planach walkę o mistrza 

„Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu” 

wiadome     było,     że     pojedziemy  

 

 

 

Kabet  Rally  Team  na  

„Radkowskim Trakcie”. 
 

Zakończył się KJS Radkowski Trakt 

2012, impreza, która wyznaczyła nowy 

standard amatorskich rajdów na 

Dolnym Śląsku, ale zacznijmy od 

początku ... 
 

Do Radkowa pojechaliśmy już w 

sobotę i po odbiorze administra�

cyjnym pojechaliśmy na BK, a potem 

zrobić opis trasy. Z każdym odcinkiem 

mieliśmy coraz większe oczy – trasy 

prowadzące przez miejscowości, 

jedne kręte i techniczne, jedne 

bardzo szybkie, jeszcze inne bardzo 

brudne i śliskie. Szkoda, że już na 

zapoznaniu widać było wyjeżdżone 

cięcia sugerujące, że nawet w KJS’ach 

mamy „upalaczy”. Potem czas na 

oczekiwanie na start do prologu. Tuż 

przed startem nad Radkowem przeszła 

ulewa, ale nam to pasowało. Niestety, 

mieliśmy problem z paliwem przez co 

silnik nam przerywał, a na beczce po 

rzuceniu auta „na gymkhanę” auto 

nam zgasło. Na szczęście nie liczyło 

się to do klasyfikacji rajdu.  
 

Niedziela to rajdowanie od samego 

rana. Na dzień dobry przywitał nas 

przesychający odcinek „Karolinka”, na 

którym mały błąd w opisie sprawił, że 

przy wyjściu z nawrotu zrobiło się 

ciepło, ale utrzymaliśmy się na 

czarnym. Na odcinku „Gajów” 

zarządzono wolny przejazd, więc 

następnym był nasz ulubiony oes z 

tego rajdu – „Tłumaczów”. Kręty i 

techniczny początek, potem małe 

spadanie i dalej na pełnym piecu do 

mety. Na dzień dobry wykręciliśmy na 

tym odcinku drugi czas.  
 

Potem nadszedł czas na brudny OS 4 –  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

             fot. Ryszard Szumny 

 

 

 

 

 

Radkowski Trakt. Liczyliśmy się z tym, 

że tu nie będzie łatwo, bo lista 

zawierała znakomite postacie jak 

Marcin, Artur, Gaweł, Rafał oraz nasi 

serdeczni koledzy z Peugeota 206 � 

Parada Krzysztof i jego pilot Karcz 

Mariusz. Plan był prosty, jedziemy 

swoje i po pierwszej pętli 

przyspieszamy mocno. Jak się później 

okazało tą taktykę przyjęli wszyscy 

inni kierowcy, bo po pierwszej pętli 

zostaliśmy liderami w swojej klasie. 

Wiedzieliśmy, że nie dane nam będzie 

odpocząć, bo nikt tu się nie będzie 

woził, a w szczególności koledzy z 

Puga, którym to udawało się odrabiać 

powoli straty do nas. Zostało jedno � 

uciekać i jeszcze raz uciekać, co 

zaowocowało już 10 s. przewagi po 

drugiej pętli i pozostawało, tylko albo 

aż, dojechać do mety. A w rajdowym 

świadku wszyscy wiedzą, że najgorzej 

się jedzie bez presji i bardzo łatwo o 

jakikolwiek błąd. Cel został osiągnięty 

z małą kropką nad „I” bo na koniec 

ponownie uzyskaliśmy najlepszy czas 

na próbie w klasie 3. 
 

To zwycięstwo dało nam prowadzenie 

w klasie 3 w ogólnej punktacji DMO, 

ale przed nami jeszcze jedna runda 

25.11 w Jeleniej Górze. 
 

Na koniec bardzo chcieliśmy 

podziękować kolegom z Peugeota za 

miłe towarzystwo i za pobudzanie nas 

do większego ryzyka oraz 

Organizatorom „Radkowskiego 

Traktu” za tak wspaniałą imprezę oraz 

odwagę zorganizowania takiego KJS�u.  
 

Dziękujemy też naszemu Sponsorowi 

Głównemu, bez którego niemożliwe 

by były nasze starty w tych imprezach 

Firmie „Motocentrum” z Kłodzka ul. 

Zajęcza 4 oraz „Tartakowi 

Goworów” z Goworowa. 
 

A już dziś zapraszamy wszystkich 

14.10 do Walimia, gdzie będziemy 

walczyć o „Puchar Kierowcy 

Walimskiej Okolicy”.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

 

 
 

 
 

             fot. Krzysztof Gabrysiak 


