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      ⚫  RELACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy odcinek specjalny II dnia - "Nochten 1" 

przyniósł poważne zmiany. Ze stawki odpadła 

załoga van Eldik / Buysmans (Lancer WRC) 

znajdująca się na 2. pozycji w stawce, w wyniku 

tego Ruben Zeltner (Octavia WRC) awansował 

na pozycję vice-lidera. Ramona Karlsson (Evo X) 

dojechała z piątym czasem w stawce, tracąc 

zaledwie 0:00.2 sekundy do czwartej lokaty i 

tym samym sympatyczna Szwedka z zespołu 

"Siła pudru" umacnia się coraz bliżej czołówki. 

Po OS 6 "Arena B 1" wspomniany żeński 

wywalczył 4. pozycję tracąc jednak ponad 7 

sekund do Marka Wallenwein'a (Fabia S2000). 

Mathias Kahle utrzymał 5,5-sekundową 

przewagę nad Zeltnerem. 

 

Po OS 7 "Mulkwitz 1" kolejne zmiany 

zdecydowały o dalszym przebiegu zmagań 

podczas Rallye Lausitz. Po słabym czasie i 

stracie ponad 6,5 sekundy do Zeltnera, Matthias 

Kahle spadł na drugą lokatę oddając 

prowadzenie zawodnikowi z Lichtensteinu 

jadącemu byłym samochodem Saksończyka. Na 

miejscu trzecim dzielnie trzymał się kolega 

Matthiasa z zespołu Skoda Auto Deutschland, 

Mark Wallenwein. Zaskakująco dobrze do tego 

momentu jechała Ramona Karlsson, która 

wspaniałą jazdą dorobiła się zaskakującej 4. 

lokaty w klasyfikacji generalnej i na odcinku 

zrobiła   lepszy   czas   nawet   od   Kahle.  ➣  

W dniach 29.09-1.10. 2011 tereny wokół 

odkrywkowych kopalń w okolicach Boxbergu 

Oberlausitz w Niemczech znów stały się polem 

walki rajdowych kierowców z całej Europy. 

Szutrowe drogi zamiast przypominać pozornie 

leniwy teren przemysłowy, po raz kolejny już 

posłużyły za odcinki specjalne Rajdu Lausitz. 

 

Do zmagań w 12. już edycji ADMV-Lausitz-Ralye 

stanęły 73 załogi z kilku krajów Europy, między 

innymi Niemiec, Czech, Polski czy Szwecji. 

Tradycyjnie do Boxbergu przybyło wielu 

znanych zawodników, wśród nich 8-krotny 

Mistrz Niemiec Matthias Kahle (Fabia S2000), 

ubiegłoroczny zwycięzca Mark van Eldik (Lancer 

WRC) oraz ciekawa, żeńska załoga Ramona 

Karlsson / Miriam Waldfridsson (Evo X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątkowe zmagania rozpoczęły się mocnym 

startem Matthiasa Kahle (Fabia S2000), 

obejmującego prowadzenie już po pierwszym 

odcinku. Po pierwszej pętli czołówka trzymała 

równe, ale wysokie tempo bez większych 

roszad. Przejazd drugiej piątkowej pętli został 

natomiast odwołany przez organizatorów, w 

wyniku czego w wynikach I dnia widniała 

następująca kolejność: 1 - Kahle (Fabia S2000); 

2 - Van Eldik (Lancer WRC); 3 - Zeltner (Octavia 

WRC). 

 

    fot. Oskar Dobek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

              fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

Na odcinkach poprzednich jadąc N-ką również 

nie odstawała zbyt wiele od ścisłej czołówki. 

 

Kolejne oesy nie przynoszą już żadnych 

większych zmian poza jedną ... z rajdu niestety 

odpada Ramona Karlsson jadąca z pilotką 

Miriam Waldfridsson. W wyniku tego na 4. 

lokatę wskakuje Maciej Rzeźnik jadący R-

grupowym Mitsubishi Lancerem Evo X. Tym 

samym Rzeźnik jest najlepszym z Polaków 

startujących w rajdzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aż do przedostatniego oesu w taki sposób 

utrzymała się czołówka rajdu ... Ze względu na 

unoszący się pył ostatni odcinek specjalny 

został odwołany, tym samym kończąc 12. 

ADMV-Lausitz-Rallye. 

 
 

W rajdzie zwyciężyła załoga Ruben Zeltner / 

Christian Doerr (Octavia WRC) z przewagą 5 

sekund nad drugimi Matthiasem Kahle i 

Peterem Göbel'em (Fabia S2000). Najniższy 

stopień podium przypadł w udziale teamowi 

Mark Wallenwein / Stefan Kopczyk (Fabia 

S2000), którzy do lidera stracili +1:03,6. 

 

Kolejne zmagania rajdowych załóg na 

pokopalnianych szutrach już za rok. 

ZAPRASZAMY !  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek /  Oskar Dobek 

 

 

    fot.  Patryk Epner 

 

REKLAMA: 



  
  
  

  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rally CUP  |  1 / 2 0 1 1   l i s t o p a d 

 
 
 
 
 
 
 

      ⚫  RELACJE 

Organizator zawodów przygotował dla 

uczestników 10 prób sprawnościowych 

przejeżdżanych w dwóch etapach:  

- Pierwszy, asfaltowy, zawierał 3 próby znane z 

poprzednich edycji zgorzeleckich „kajtków”- 

"Centrum Sportowe", "Targowisko" przy ul. Boh. 

II Armii WP oraz Parking Centrum Handlowego 

"Eden".  

- Drugi etap, szutrowy, zawierał 7 prób 

zlokalizowanych na terenie papierni w Pieńsku, 

w okolicach Gronowa oraz Pokrzywnika.  

 
Trasa była wymagająca co zgodnie potwierdzała 

większość uczestników. Oto co na mecie mówił 

Paweł Skadorwa (Mazda 323), weteran KJS-ów w 

Zgorzelcu – Jechało się fatalnie, było strasznie 

wąsko, strasznie ciasno, ręczny nie działał, auto 

się nie obracało i generalnie było bardzo źle. 

 

Już na pierwszej próbie jazdę zakończyła załoga 

Peugeota 106 jadąca w klasie GOŚĆ.  ➣ 
 

16 października na trasach wokół Zgorzelca 

odbyła się konkursowa jazda samochodowa pod 

nazwą KJS „Jesień 2011”. W ramach imprezy 

rozegrana została VI runda cyklu "Mistrz Jeleniej 

Góry" w KJS oraz II runda Mistrzostw Zgorzelca. 

Dodatkowo wszystkim uczestnikom przyświecał  

 

 

niezwykle szlachetny cel jakim była chęć 

uczczenia działalności sportowej zmarłej 

Katarzyny Czypionki, wielkiej miłośniczki rajdów 

i osoby bardzo dla tego sportu zasłużonej ... 

 

W niedzielny poranek pogoda dopisała i komplet 

załóg, który stawił się na starcie mógł w pełni 

rozwinąć skrzydła podczas zmagań o najwyższe 

tytuły i punkty do klasyfikacji łącznej ... Na 

starcie stanęło aż 30 załóg co jest wynikiem 

wspaniałym jak na imprezy tego typu. Warto 

nawet nadmienić, że kilka ekip nie wystartowało 

z powodu wyczerpania pojemności 

przygotowanej trasy. Bez wątpienia tak duża 

frekwencja spowodowana była także tym, że 

bardzo wiele załóg tworzących ogromną 

rajdową rodzinę chciało godnie uczcić pamięć 

Kasi Czypionki za jej niezaprzeczalny wkład w 

rozwój i propagowanie amatorskiego ścigania 

na Dolnym Śląsku. 

 

„PIERWSZY RAZ JADĘ ZE ŁZAMI W 
OCZACH ...” – ‘KJS Jesień’ 2011 jako   

                                              Memoriał Kasi Czypionki ! 

             

            fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

Klasa 2 - Jacek Januchta / Marta Matuszczyk (CC) 

; Klasa 3 - Piotr Czypionka / Grzegorz 

Gruszczyński (Corsa) ; Klasa 4 - Maciej Jary / 

Tomasz Żołyniak (Sunny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodów, z różnych powodów, nie ukończyło 5 

ze startujących 30 załóg. 

 

Po zakończeniu zasadniczych zmagań KJS-u 

wszystkich chętnych uczestników oraz 

zgłoszonych gości czekała jeszcze najważniejsza 

próba - „Kryterium Warszawska”, które 

rozegrane zostało na jednej z głównych ulic 

Zgorzelca jako MEMORIAŁ poświęcony 

działalności sportowej Kasi Czypionki. Nie trzeba 

chyba mówić, że bez wyjątku wszyscy zgłosili 

się tłumnie, aby tę wyjątkową próbę odbyć i 

wyjechać na trasę by w kłębach spalonej gumy 

jeszcze raz wspomnieć przesympatyczną osobę 

Kasi i utrwalić dla przyszłych pokoleń 

wspaniałość sportu jaki odgrywał w jej życiu 

wielką rolę ... Widowiskowym przejazdom 

samochodów od najmniejszych do najmoc-

niejszych przyglądało się bardzo wielu kibiców 

zgromadzonych przy trasie.  

 

Najlepszy czas przejazdu widowiskowego 

slalomu  poprowadzonego  po ulicy 

Warszawskiej uzyskała załoga Hondy Civic 

Marcin Jóźków / Łukasz Jackowski.  Drugie 

miejsce  zajęli  Rafał  Kosicki  /  Aneta  Kosicka  

(Honda CRX),  podium  uzupełnili  zaś  Paweł 

Wiesner  /  Mariola  Wiesner  (Colt).  ➣ 

 

Po jednym z nawrotów ze skrzyni biegów 

wydobyły się nieprzyjemne, metaliczne dźwięki, 

a samochód odmówił dalszej jazdy. 

 

Zupełnie inaczej pojechał inny duet z tej 

widowiskowej klasy. Załoga Arkadiusz 

Urbanowicz / Adam Jaros (BMW M3) co rusz 

bawiła zgromadzoną publiczność wieloma 

„bokami” i soczystym dźwiękiem 321-konnego 

silnika. „Żółta strzała” stała się także bohaterką 

innej wspaniałej historii podczas tych zawodów, 

ale o tym później. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nie ma najmniejszych złudzeń, że zmagania na 

trasie były zacięte zwłaszcza, że punkty zdobyte 

podczas tej eliminacji mogły zadecydować o 

tytule „Mistrza Jeleniej Góry w KJS”. 

Niewątpliwym pretendentem do zdobycia tytułu 

po raz 9 z rzędu jest okrzyknięty przez 

znajomych „Sebastianem Loebem dolnośląskich 

KJS-ów” czy „Dominatorem” Piotrek Czypionka 

(Corsa). Tegoroczny sezon był dla niego 

niezwykle ciężki i jak sam mówi jest już jego 

ostatnim. Tym bardziej więc, końcowe 

zwycięstwo byłoby dla niego wspaniałym 

zwieńczeniem tych wielu lat doskonałej walki, a 

zarazem zabawy na KJS-owych  na trasach. 

 
Po zakończeniu 10 prób sprawnościowych i 

podliczeniu wyników powiedzieć można było 

bezspornie, że najszybsi w klasyfikacji 

generalnej zawodów okazali się Jacek Januchta / 

Marta Matuszczyk (CC), natomiast w 

poszczególnych klasach zwyciężyli: Klasa 1 – 

Marcin      Kmiołek    /   Krzysztof    Krupa   (CC); 

             
 
 
 
 
 
 

            fot. Oskar Dobek 

 

    fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

 

„Pierwszy raz jadę ze łzami w oczach” mówił 

przed startem …  

Nie ulega wątpliwości, że to wspaniałe 

przedsięwzięcie zasługuje na ogromne brawa i 

jest pięknym przykładem solidarności środowisk 

rajdowych na całym Dolnym Śląsku. Katarzyna 

Czypionka była właśnie jedną z takich osób, 

które swoim wspaniałym uporem w działaniu, 

aby tworzyć i zmieniać, pchają tę ogromną 

machinę do przodu a w Polsce w tej kwestii 

zawsze było i jest nadal wiele do zrobienia. 

Pamiętajmy więc i bierzmy przykład ! 

 

Na zakończenie w „Hotelu Pawłowski” odbyła się 

uroczysta ceremonia wręczenia nagród na której 

wspaniałym prezentem od Automobilklubu 

Zagłębie Turoszowskie obdarowano także córkę 

Kasi, Martę. Oto co na mecie w rozmowie z nami 

powiedział główny bohater tej chwili, Piotrek 

Czypionka, którego cała inicjatywa uczczenia 

pamięci Kasi bardzo wzruszyła: 

 

Red. – Po raz kolejny wygrałeś królewską klasę 

w tym ważnym dla Ciebie KJS-ie ? Powiedz nam 

jak Ci się jechało ? 

 

Piotrek Czypionka – Jeżeli mam powiedzieć 

szczerze to ... bardzo ciężko. Ale to chodzi 

głównie o to jaki był cel tego rajdu. Od strony 

zawodnika bardzo dobrze. Próby w miarę były 

proste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Red. – A jak oceniasz organizację zawodów ? 

 

Piotrek Czypionka – Nie chciałbym być 

krytykiem, ale parę drobnych niedopatrzeń było. 

Lecz jest  na  pewno kwestia tego, że pracują  ➣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W między czasie sportowych przejazdów załóg, 

w specjalnym kursie, na prawym fotelu „Żółtej 

strzały” - BMW M3 Arkadiusza Urbanowicza 

zasiadł gość wyjątkowy ☺ Córka Piotrka i Kasi – 

Marta, która niezwykle wspiera swojego tatę w 

jeździe po najwyższe tytuły i  sama jest wielką 

pasjonatką tego sportu choć ma dopiero 14 lat. 

Efektownych „slidów” podczas tego przejazdu 

było wiele a na mecie uradowana twarz 

chwilowej „pilotki” mówiła wszystko ☺ 

 

Oto co Marta Czypionka powiedziała nam na 

zakończeniu imprezy, kiedy emocje już nieco 

opadły: 

 

Red. - Jak się jechało na prawym fotelu „żółtej 

strzały” ? 

 

Marta Czypionka - Nie wiem jak to opisać, ale 

było bardzo, bardzo fajnie ☺  

 

Red. – Powiedz jak oceniasz tę wspaniałą 

inicjatywę, aby ten KJS uczcił pamięć Twojej 

mamy ? 

 

Marta Czypionka - Bardzo chciałabym 

podziękować za to wszystko. To jest bardzo 

piękny gest. Bardzo podobało mi się to jak to 

wszyscy zorganizowali. To było bardzo miłe. 

 

Na  zakończenie  Memoriału  na  trasę  wyjechał 

jeszcze  w symbolicznym przejeździe „Domina-

tor”      czyli      Piotrek      Czypionka,     którego 

cała  inicjatywa  lokalnych  środowisk  

rajdowych niezmiernie wzruszyła.  

          

    fot. Oskar Dobek 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                 fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

przy tych zawodach ludzie starsi i zawsze 

gdzieś błędy się wkradają. Ale myślę, że 

sprawnie poszło to wszystko dzisiaj. 

 

Red. – Długo  będziesz  jeszcze  jeździł  w  KJS ? 

 

Piotrek Czypionka – Nie. Myślę, że to już jest 

ostatni sezon. W listopadzie jedziemy jeszcze 

Barbórkę w Bogatyni no i myślę, że już czas to 

zakończyć. Zabieram tytuł i dziękuję ☺ 

 

Wszystkim którzy przybyli, aby startować lub 

oglądać to piękne widowisko bardzo jako patron 

medialny pragniemy serdecznie podziękować. 

Kolejna, ostatnia już, eliminacja "Mistrza Jeleniej 

Góry", na którą gorąco zapraszamy odbędzie 

się już 27 listopada w Jeleniej Górze. Więcej 

informacji wkrótce …  ¶ 

Tekst: Oskar Dobek 

  

 
 

                         ↑ Zwycięzcy Klasy 1 - Marcin Kmiołek / Krzysztof Krupa 
 

 

 

 

 

 ↑ Jacek Januchta i Marta Matuszczyk w szybkim CC pow-  
    strzymali  hegemonię  Piotrka  Czypionki  zdobywając   
    1 miejsce w „generalce” oraz w Klasie 2 

 

↑ Piotrek Czypionka ze swoim pilotem Grzegorzem Gruszczy-   
      ńskim z jednymi z ostatnich pucharów w KJS-ach 

↑ Nissan Sunny załogi Jary / Żołyniak znalazł się w pierwszej   
       5-tce „generalki” oraz zdeklasował najmocniejszą Klasę 4. 

                     fot. Oskar Dobek 

         

          

                    fot. Patryk Epner 

 
 
 
 
 
 
                     
 

                                                    fot. Oskar Dobek 

 
 
 
 
 
 
                     
 

                                                     fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  Z POLSKI 

spychając Kajetanowicza na 2 

pozycję. Michał Kościuszko (Evo X) 

dachował na OS 12 "Syba 2" i ze 

stratą ponad 6 minut dotarł do 

mety. Leszek Kuzaj uszkodził 

wahacz i wypadł także z 

klasyfikacji drugiego dnia , tym 

samym przekreślając swoje 

szanse, na oczekiwany przez 

kibiców, dobry wynik w rajdzie. 

Rywalizacja pomiędzy przo-

dującymi zawodnikami zakończyła 

się zwycięstwem Kajetanowicza, 

drugie miejsce w Rajdzie Polski 

zajął Michał Sołowow, a trzecie 

Grzegorz Grzyb. Na mecie 

zameldowały się 42 załogi, 

kończąc tym samym 68. Rajd 

Polski. 

Po rajdzie protest dotyczący 

niezgodności Subaru Imprezy 

Kajetanowicza z regulaminem 

złożył Cersanit Rally Team. 

Samochód został gruntownie 

przebadany przez specjalnie 

wyznaczonego specjalistę FIA. 

Badanie nie wykazało jednak 

żadnych nieprawidłowości i nie 

było podstaw do zmiany wyników 

rajdu. 

 

Kolejne wydanie rywalizacji 

polskich rajdowców podziwiać 

będzie można podczas kończącej 

sezon RSMP rundy rozgrywanej w 

ramach Rally Kosice w dniach 14-

15.10.2011. Zapraszamy !  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

Kolejna runda szutrowego klasyka 

za nami. 68. Rajd Polski 

rozgrywany w dniach 23 – 25 

września zakończył pełne emocji 

zmagania kierowców z Polski, jak i 

innych krajów Europy.  

 

Na liście zgłoszeń znalazło się 50 

załóg. Oprócz rywalizujących w 

RSMP rodaków, gościliśmy także 

zagranicznych zawodników star-

tujących w ramach rundy 

Mistrzostw Europy. Wśród nich 

mogliśmy podziwiać takie załogi 

jak Tlustak/Skaloud (Fabia S2000) 

z Czech, Betti/Barone (207 S2000) 

z Włoch, czy żeński duet ze 

Szwecji Karlsson / Waldfridsson 

(Evo X). 

 

Ceremonia startu odbyła się na 

Torze Mikołajki, tam również 

wystartował pierwszy odcinek 

specjalny, pokazowy superoes, na 

którym zawodnicy jeździli parami.  

Sobotnie zmagania przyniosły 

wiele niespodzianek i nieprze-

widywalnych sytuacji. Luźny 

szuter dawał się wszystkim we 

znaki. "Było ślisko" podkreślał 

Kajetan Kajetanowicz (Impreza 

R4). Leszek Kuzaj (Evo X) stracił 

 

 „Kajto” po raz kolejny ! 
      68    .   Rajd Polski 

stracił hamulec ręczny i centralny 

dyfer, w wyniku czego musiał 

wycofać się z pierwszego dnia 

rywalizacji. Grzegorz Grzyb (207 

S2000) urwał gałkę lewarka 

zmiany biegów. Walka była jednak 

zacięta dla Krzysztofa Hołowczyca 

(Impreza R4) i braci Bębenek (Evo 

IX), którzy zyskiem – 0.09 sek. 

triumfowali nad Hołkiem 

pierwszego dnia. Na trzeciej 

pozycji uplasował się Kajto. 

Drugi dzień przyniósł kibicom nie 

mniej wrażeń, jak i samym 

zawodnikom. Kuzaj po 

przedwczesnym zakończeniu 

pierwszego dnia wystartował w 

systemie Superally. Dobrym 

staterem wykazała się załoga 

Sołowow/Baran (Fiesta S2000), 

która po OS 8 "Miłki 1" zdobyła 

prowadzenie w niedzielnych 

zmaganiach. Kajto wyciskał ze 

swojej Imprezy olej i benzynę, 

aby objąć prowadzenie, a tym 

czasem swoje szanse przekreślił 

Hołek, po złapaniu "kapcia" na OS 

9 "Syba 1" stracił ponad 5 minut i 

wypadł ze ścisłej czołówki. 

Wygraną na OS 11 Miłki 2 

zanotował Michał Sołowow, 

 

 
 
 
 
 
 

fot. Kajto.pl 
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      ⚫  Z POLSKI 

Drugi dzień zmagań przyniósł wiele 

niespodzianek. Brayan Bouffier już 

na pierwszym oesie dnia wypadł z 

drogi i zanotował duże straty, Kajto 

złapał kapcia na zakręcie który był 

także przyczyną problemów 

Francuza, a Tomasz Kuchar odpadł z 

klasyfikacji z powodu awarii. Duże 

zmiany na podium po pierwszej pętli 

wyłoniły w rajdzie nową czołówkę 

klasyfikacji RSMP. Pierwszy był 

Michał Sołowow, tuż za nim Wojtek 

Chuchała (Impreza TMR), trzeci zaś 

Kajetanowicz.  

 

Ostatecznie tak też wyglądała 

czołówka 7. Rundy RSMP po 10 

odcinkach specjalnych uzupełniona 

o 4. miejsce Michała i Grzegorza     

Bębenków     (Evo X).  

3-krotny Mistrz Polski Bryan Bouffier 

zakończył    rajd   dopiero  na 9. 

pozycji w generalce.  

 

              Trzecie miejsce zdobyte w   

                   Koszycach, po podlicze-          

                        niu klasyfikacji, do- 

                              kładnie o jeden  

punkt zape- 

wniło ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

         załodze Kajetanowicz /  

Baran (Impreza R4) zdo- 

  bycie najwyższego lauru w  

całej klasyfikacji i po raz drugi 

tytułu Rajdowych Mistrzów Polski. 

Tytuł vice mistrzów przypadł w 

udziale załodze Michał Sołowiow / 

Maciej Baran (Fiesta S2000). Podium 

jako drudzy vice mistrzowie 

uzupełnili Bryan Bouffier / Xavier 

Panseri (207 S2000).  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek 

Ostatnia runda RSMP rozgrywana 

w ramach Rajdu Koszyc kończy 

sezon i wyłania zwycięzcę, który z 

mety odjedzie z tytułem Mistrza 

Polski. Kto tym razem okaże się 

najlepszy i bezkonkurencyjny? Kto 

zakończy rajd poza trasą? Emocje 

sezonu 2011 podczas ostatniej 

rundy sięgały zenitu ...  

 

Na starcie zgromadziło się 68 

załóg. Słowackie asfalty stanowiły 

nie lada wyzwanie, nie tylko dla 

polskich kierowców ...  

 

"Odcinki są bardzo fajne, lecz 

podstępne. Nie jest łatwo" – 

zdradził po pierwszej pętli Bryan 

Bouffier (207 S2000). 

"W nocy popadało, w związku z 

czym jest sporo błota" – mówił, 

pilot Kajetana Kajetanowicza, 

Maciej  Baran (Impreza R4). 

 

Niespodzianki   i   śliska  

nawierzchnia były najgor- 

szymi przeciwnikami 

zawodników  podczas  

całego rajdu.  

 

Pierwszą pętlę bez- 

konkurencyjnie  

wygrał Bouffier  

zyskując ponad  

26 sekund prze- 

wagi nad drugim  

Grzegorzem  

Grzybem (207 S2000),  

który dzielnie bronił   

pozycji tuż za liderem, jednak po 

OS 3 – "Slanec 1" ustąpił Michałowi 

Sołowowi (Fiesta S2000). Czwarty 

uplasował się   Kajto, obrońca   

tytułu  Mistrza Polski. 

 

 

37. Rally Košice 
- Kajto Mistrzem Polski ! 

OS 2 – "Svinica 1" został przerwany 

po wypadku załogi Orski / 

Grudziński (Renault Clio), 

zawodnicy nie odnieśli poważnych 

obrażeń, ale pilot nie wysiadł o 

własnych siłach z samochodu i 

został zabrany przez karetkę. To 

już drugi w tym sezonie pechowy 

wypadek tego zawodnika. Tomasz 

Kuchar (Evo V) miał poważne 

problemy z turbiną,  a bracia 

Bębenek (Evo X) zmagali się z 

nowym, nie testowanym wcześniej 

zawieszeniem. 

 

Przebieg drugiej pętli nadal 

dyktował francuski duet Bouffier / 

Panseri. Klasyfikacja pierwszego 

dnia zakończyła się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla nich zwycięstwem. Na 

dalszych miejscach kolejno do 

mety dojechali Michał Sołowow, 

Grzegorz Grzyb i Kajetan 

Kajetanowicz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Kajto.pl 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

Niestety już na początku nadzieja polskich 

kibiców – Dr. Abram w rajdzie nie 

wystartował. W tej sytuacji szanse 

matematyczne na dobry wyniki dla naszego 

kraju uzyskał Mariusz Woźniczko jadący 

Fiestą R2. 

 

Na zawodników Pucharu Łużyc czekało 13 

szutrowych odcinków specjalnych. Już od 

pierwszego z nich mocno uderzył ten, 

którego imię powinno się już zawsze 

wymawiać ... ;-) 

Ale co było dalej ... czy wygrał ten, na 

którego wszyscy liczyli ? Kto odpadł i stracił 

wszystko ? Kto pojechał najszybciej ? O tym 

właśnie przeczytajcie w tej relacji ... 3, 2, 1 

... szuter ! 

 
 
OS – 5 „Nochten 1” 

 

Zawodnicy Lausitz Cup swoją walkę o 

punkty i tytuły w ostatnim z trzech rajdów 

Pucharu zaczynali od 5 odcinka specjalnego, 

otwierającego drugi dzień zmagań na 

pokopalnianych szutrach.  

Od początku mocnym akcentem zaczyna 

Matthias Kahle (Fabia S2000), który po 

pierwszym dniu znajdował się na pozycji 

lidera całego rajdu. Na drugim miejscu na 

tym oesie, ze stratą 30,5 sekund, plasuje się 

najlepszy z Polaków Filip Nivette jadący 

Lancerem Evo IX. Na miejscu trzecim w 

drugim Evo IX Jiri Tosovski. Na dalszych 

miejscach po pierwszym odcinku plasują się 

w kolejności Mikulenka, Scheidhammer, 

Ryznar ... ➣ 

 

Gdy skończy się lato i zbliża się już kolejna, 

złota, pora roku to znak, że ostatnia runda 

Rajdowego Pucharu Łużyc już blisko ... Nie 

inaczej było i w tym sezonie. Spadające liście 

jeszcze na dobre nie rozpoczęły swojego 

grawitacyjnego tanga, piruetami w dół; gdyż 

tym razem rozstrzygająca runda Pucharu 

została przesunięta o 2 tygodnie, na przełom 

września i października; a już na jałowych, 

kopalnianych terenach wokół Boxbergu 

Oberlausitz znów zebrali się tłumnie kibice, 

aby oglądać chyba najciekawszy rajd w tej 

części Europy ... 

 

12. ADMV-Lausitz-Rallye rozgrywany w 

ramach Deutsche Rallye Serie (coś a’la 2 

liga) po raz wtóry był także rundą Rajdowego 

Pucharu Łużyc i stał się areną zmagań o 

końcowy tytuł w tym wielonarodowym 

pucharze ... Przed rajdem sytuacja punktowa 

wielu zawodników była mocno otwarta i 

dawała szansę na emocjonującą rywalizację. 

W stawce po 2 rundach prowadziło rzadkie i 

nietypowe auto – Audi TT prowadzone przez 

Erica Karlssona, nieprzenikniony jak cień Jiri 

Tosovski po raz kolejny pod koniec sezonu 

czaił się gdzieś w czołówce, aby niczym 

sprinter równą jazdą wyskoczyć z peletonu, a 

Marcin Abramowski dawał wszystkim 

Polakom nadzieję być może nawet na pudło 

w końcowej klasyfikacji ... Gdzieś pośród 

tego wszystkiego był jeszcze 8-krotny Mistrz 

Niemiec, Matthias Kahle, któremu w 

ubiegłym roku tytuł wyślizgnął się po pechu 

już podczas 1 rundy ... 

 

Taki stan rzeczy trwał do ostatniego tygodnia 

przed rajdem kiedy wszyscy z wymienionych 

w komplecie stawili się na liście zgłoszeń. 

 

Kahle wygrywa  

na kopalni !  – 
 

       12. ADMV-Lausitz-Rallye 

 
 
 
 

    Fot. Patryk Epner 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

OS – 9 „Arena B 2” 

 

W połowie drugiej pętli staje się powoli jasne, 

że już chyba nikt nie jest w stanie zatrzymać 

8-krotnego Mistrza Niemiec w drodze po 

zwycięstwo w kolejnej rundzie Lausitz Cup 

oraz w całej edycji 2011. Jeśli Saksończyk 

zdobędzie 20 punktów za zwycięstwo w 

generalce to w końcowej klasyfikacji 

kierowców zdobędzie miażdżącą przewagę. I 

tak też się dzieje ... Matthias i jego pilot Peter 

Goebel wygrywają odcinek po raz wtóry z 

ogromną przewagą i w generalce mają już 

ponad 2,5 minuty przewagi nad drugim 

Tosovskim i trzecim Scheidhammerem. 

Najwyżej sklasyfikowani Polacy to na ten 

moment Aaron Domżała i Jakub Gerber 

(Fiesta R2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OS – 10 „Mulkwitz 2” 

 

Ostatni odcinek w pętli to już jazda do mety 

kierowcy Skoda Auto Deutschland – Matthiasa 

Kahle. Kolejne lokaty na odcinku uzyskują 

można powiedzieć tradycyjnie - Tosovski i 

Scheidhammer. Przewaga lidera nad drugim 

zawodnikiem wynosi już 3:21,2 ... ➣ 

 

OS – 6 „Arena B 1” 

 

Kolejny odcinek specjalny to kolejne oesowe 

zwycięstwo Kahle. Drugi czas notuje Tosovski 

(Lancer Evo IX), który w tym momencie traci 

do lidera już 1:22,7. Trzeci na odcinku melduje 

się Nivette i najwyżej sklasyfikowany z 

Polaków coraz poważniej stale puka do 

czołówki Pucharowiczów tracąc po dwóch 

oesach 13,4 sekundy do drugiej lokaty w 

generalce. 

 
 
OS – 7 „Mulkwitz 1” 

 

Ostatni odcinek pierwszej pętli rundy Pucharu 

Łużyc przynosi starą rutynę ... kolejny odcinek 

zapisuje na swoje konto Kahle powiększając 

przewagę do ponad półtorej minuty. Najlepszy 

z Polaków jest Nivette zajmujący po pierwszej 

pętli 3 pozycję w generalce. W rajdzie nie 

jedzie już Łukasz Ryznar (Kadett GSi). 

 

Układ sił po pierwszej pętli rajdu wyglądał 

następująco: 1 – Kahle, 2 – Tosovski, 3 – 

Nivette.  

 
 
OS – 8 „Nochten 2” 

 

Ponowny przejazd odcinków pierwszej pętli 

daje już dużo lepsze czasy i coraz większe 

tempo.  

Wygrywa znów Kahle, drugi jest Tosovski 

...Niestety z dalszej jazdy odpada najwyżej 

sklasyfikowana polska załoga Filip 

Nivette/Przemysław Zawada (Lancer Evo IX). 

W tej sytuacji na miejsce trzecie wskakują  

Alois Scheidhammer / Wili Trautsmannberger  

jadący niezwykle ciekawym samochodem - 

Oplem Astrą H TDi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fot. Oskar Dobek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       fot. Patryk Epner 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

Podsumowując po 12 odcinkach specjalnych 

o łącznej długości 92,46 km zawodnicy 

Lausitz Cup dotarli wreszcie do mety całego 

sezonu tegorocznej edycji Rajdowego 

Pucharu Łużyc. W trzeciej i ostatniej rundzie 

zwycięstwo odniosła załoga Matthias 

Kahle/Peter Goebel jadąca Fabią S2000 w 

barwach Skoda Auto Deutschland.  

Po wcześniejszej niepewności 8-krotny Mistrz 

Niemiec ostatecznie zgodził się, aby jego 

występ w 12. ADMV-Lausitz-Rallye był 

klasyfikowany do klasyfikacji Lausitz Cup 

2011, i tym samym, zdobywając łącznie 40 

punktów, Saksończyk stał się laureatem 

tegorocznego Międzynarodowego Rajdowego 

Pucharu Łużyc – Lausitz Cup.  

Sztuka ta nie udała mu się w roku ubiegłym 

po pechowym występie w 13. Thermica rally 

Luzicke Hory i nie możności występu w 

Rajdzie Karkonoskim, ale fortuna kołem się 

toczy i w tym roku najwyższy stopień podium 

i największy puchar bezapelacyjnie należą do 

sympatycznego Niemca. 

 
Trzeba przyznać, że rozgrywany blisko 

naszej granicy Lausitz Rallye ma swój 

niezaprzeczalny klimat. Zawsze miło jest 

popatrzeć na zmagania świetnych 

zawodników na tak efektownej nawierzchni 

jaką jest szuter czy piasek. Jak przy każdym 

rajdzie i tutaj były pewne nie dociągnięcia, 

pewne rzeczy można by było poprawić (czyt. 

przewodnik kibica ;-D ), ale rajd to rajd i nic 

nie da się przy tak dużym przedsięwzięciu 

zapiąć na kompletnie ostatni guzik, grunt, że 

przynajmniej można ten rajd w miarę 

normalnie obejrzeć stojąc przy trasie ... a nie 

gdzie indziej jak ma to miejsce podczas 

niektórych Pucharowych rund ;-) 

 

Tegoroczna edycja tego wspaniałego 

międzynarodowego widowiska już za nami ... 

Nie pozostaje nam nic innego jak czekać do 

kolejnego roku, gdyż już na przełomie 

kwietnia i maja kolejna edycja czeskiego 

klasyka – Thermica Rally Luzicke Hory.  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

OS – 11 „Reichwalde B 1” 

 

Najdłuższy ze wszystkich, odcinek numer 11, 

to początek dwóch ostatnich pętli rajdu 

utworzonych w dużo krótszej konfiguracji 2 + 1 

... Ogólnie dobrze znana zasada jest taka, że 

im  dłuższy odcinek tym większa przewaga 

stricte sportowych aut. I tym razem nie ma 

odstępstw od reguły ... ponad minuta dołożona 

Tosovskiemu przez Kahlego na tym odcinku 

to druzgocąca przewaga. Pomiędzy miejscem 

2-gim a 3-cim różnica także jest duża i wynosi 

4:49,2 

W tym momencie kolejność wydaje się już 

ustalona i tylko ewentualny pech, który nieraz 

już prześladował Saksończyka, może odebrać 

Kahle’mu zwycięstwo ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS – 12 „Rundkurs Sprey” 

 

To ostatni odcinek dla wszystkich zawodników, 

gdyż w  wyniku zbyt dużych ilości pyłu 

zalegających nad drogą i utrudniających jazdę, 

ze względów bezpieczeństwa, organizatorzy 

zadecydowali o odwołaniu ostatniego 

przejazdu najdłuższego odcinka rajdu ... Na OS 

12 podstawowy cel wszystkich to dojechać do 

mety bez głupich błędów ... Próba 

zorganizowana jest w formie przejazdu dość 

krótkiej trasy w dwóch kółkach.  

Najlepszy czas 5:18,4 notuje Fabia S2000 

Matthiasa Kahle ... dalej kolejność się już nie 

zmienia – drugi 5:46,0 Tosovski, trzeci 6:22,7 

Scheidhammer. Dokładnie tak samo wygląda 

podium w całym rajdzie. W tym miejscu na 

uwagę zasługuje postawa sympatycznego 

Niemca jadącego „dieslowską” Astrą ... zajęcie 

3 miejsca w generalce obok Lancera Evo IX i 

Fabii S2000 to ładny wynik. 

 

         Fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  ZAWODNICY 

Po zjechaniu na metę nadszedł 

czas na zmianę opon i pojechanie 

chyba najważniejszej próby 

mojego życia czyli kryterium 

ulicznego. Choć jechaliśmy bez 

pomiaru czasu i trochę na pokaz 

to strasznie byłem spięty, jak 

nigdy. Na koniec chciałem 

podziękować wszystkim zawo-

dnikom za walkę do samego końca 

oraz tak liczne przybycie. 

 
Chciałem także podziękować z 

całego serca wszystkim 

zawodnikom za pokaz, który dali 

na kryterium. Wiem, że przyje-

chali dla osoby, której nie ma już 

między nami, ale pozostanie w 

naszych sercach na zawsze bo tak 

naprawdę kochała strasznie ten 

sport i zawsze powtarzała, że  

KJS-y to nie tylko samochody, ale 

przede wszystkim ludzie i cała 

otoczka związana z nimi.  

Dla takich dni jak wczoraj warto 

żyć i mieć nadzieje na lepsze 

jutro. Specjalne podziękowania 

dla Arka Urbanowicza za 

umożliwienie przejechania na 

prawym fotelu mojej córce Marcie 

i pokaz jazdy, której każdy z nas 

by sobie życzył. 

 

Podziękowania również za 

patronat medialny ekipie 

RallyCup.pl, Automobilklubowi 

Zagłębie Turoszowskie, wszystkim 

sponsorom, a w szczególności 

Dolnośląskiej Spółce Gazowniczej 

oraz Starostwu w Zgorzelcu. 

 

Podziękowania również za pomoc 

Albertowi Gryszczukowi w 

udostępnieniu sprzętu oraz aut 

RMF Caroline Team. Wszystkich 

których pominąłem przepraszam z 

góry i do następnego spotkania.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

Paweł „Wizi” Wiesner / 

Mariola Wiesner po KJS 

”Jesień 2011”. 

 
Rajd okazał się dla nas bardzo 

udany. Mimo słabszej dyspozycji, 

bezbłędną jazdą udało się 

ukończyć imprezę na trzecim 

miejscu w klasie drugiej, dzięki 

czemu przybliżyliśmy się znacznie 

do drugiego miejsca w klasyfikacji 

generalnej. Losy tytułu vice 

Mistrza Jeleniej Góry rozstrzygną 

się podczas ostatniej eliminacji 27 

listopada. 

 

Osobną klasyfikację stanowiło 

kryterium uliczne, rozgrywane w 

centrum Zgorzelca. Memoriał 

upamiętniający działalność 

sportową zmarłej Kasi Czypionki, 

osoby mocno związanej z 

dolnośląskimi rajdami amator-

skimi. Trzecie miejsce w tym 

Memoriale to dla nas największe 

osiągnięcie nie tylko ze względu 

na wymiar czysto sportowy, ale 

przede wszystkim znaczenie 

emocjonalne tej nagrody. 

 
Naszą załogę wspierają: 

Mechanika Pojazdowa, Auto Gaz 

A. Zagórski; Auto Kris - Alarmy, 

Diagnostyka, Mechanika; Xtreme- 

Folie Samochodowe/Przyciemnia-

nie Szyb; Fox Glass - Mobilna 

naprawa szyb.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 
       

                      fot. Mariusz Szczepaniak 

Piotrek CZYPIONKA – 

jeszcze tylko Barbórka ... 

 
KJS „Jesień 2011” przywitał nas 

zimnym porankiem, ale piękną 

pogodą. Dla mnie start w 

domowym KJS-ie jest zawsze 

ciężki ( nie wiem dlaczego, heh), 

ale tym razem było szczególnie 

ciężko z racji tego, co miało się 

wydarzyć na zakończenie imprezy, 

czyli przejechanie ulicy Warszaw-

skiej. Memoriału, który został 

poświęcony mojej żonie Kasi.  

 

Tradycyjnie dobór opon został 

zakończony ubraniem auta w 

opony zimowe, co skutkowało 

czasami na próbach asfaltowych. 

Po trzech próbach byliśmy na 

drugim miejscu w klasie z 

niewielką  stratą  do  załogi  Rafał  

Zabuski i Kasia Drabik.  

 

Po pierwszej pętli prób 

szutrowych sytuacja wyglądała 

jeszcze ciekawiej bo załoga 

Marcin Jóźków i Łukasz Jackowski 

była za nami tylko 3,7 sekundy 

więc oddech na plecach czuliśmy i 

to mocno. Po analizie szansą była 

próba z ciasnymi nawrotami, 

ponieważ na długich prostych nie 

mamy możliwości walki z autami  

troszkę mocniejszymi.  

 

Dwie ostatnie próby pojechaliśmy 

na maksa (więcej się nie dało). 

Jak się później okazało 

poskutkowało to pierwszym 

miejscem w klasie i drugim w 

generalce.  ➣ 
 

 
       

                      Fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  ZAWODNICY 

„KJS Jesień 2011” - 

ostatni KJS zespołu 

Skadorwa Rally Team... 

 
Kolejna Runda MJG, która tym 

razem odbyła się w Zgorzelcu była 

dla nas chyba najgorszą rundą w 

całej naszej niedługiej karierze.  

 

Już po obejrzeniu mapek mieliśmy 

wątpliwości czy w ogóle podjąć 

się tego wyzwania. Doszliśmy 

jednak do wniosku, iż możemy 

spróbować swoich sił po raz 

ostatni w rundzie zaliczanej do 

Pucharu Mistrza Jeleniej Góry.  

 

Próby były tak zakręcone, że 

niczym nie przypominały 

normalnych odcinków jeżdżonych 

w KJS. Nawet mini oes został w 

ostatniej chwili tak przerobiony, 

że hamulec ręczny stał się 

niezbędny do prawidłowego i 

szybkiego pokonania próby.  

 

My niestety od samego początku 

jechaliśmy bez hamulca ręcznego, 

który po 1 próbie uległ awarii. W 

związku z tym praktycznie na 

każdej próbie musieliśmy cofać na 

bardzo ciasnych nawrotach. 

Próbowaliśmy usunąć usterkę, ale 

ale w przerwie pomiędzy próbami 

byliśmy w stanie osiągnąć 

krótkotrwały efekt. Ponadto na 

papierni w połowie próby 

złapaliśmy kapcia, auto stało się 

bardzo podsterowne i już przy 

samym końcu odcinka przestawi-

liśmy słupek z opon, co koszto-

wało nas kolejne 5 sekund.  

 

Jak się okazało po rajdzie nasze 

czasy   były   tylko   kilka   sekund 

 

 
       

                      fot. Oskar Dobek 

gorsze od najlepszego w 

klasyfikacji generalnej, co 

oznacza, że w pełni sprawnym 

samochodem moglibyśmy walczyć 

nawet o pierwszą lokatę. 

Ostatecznie zostaliśmy sklasyfi-

kowani na 2 miejscu w klasie II, co 

niezmiernie nas ucieszyło. 

 

Mimo tego, iż zgłosiliśmy się w 

klasie III, organizator przypisał nas 

do klasy II (nie pierwszy raz), ale 

po ustnym proteście jednego z 

zawiedzionych swoją jazdą 

kolegów, ZSS postanowił przenieść 

nas do klasy III, a tym samym 

pozbawić nas miejsca na podium.  

 

Z naszego tempa jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Gdyby nie cofania na 

każdej próbie walczylibyśmy o 

najwyższy stopień podium nawet 

w klasie III. Ale niestety próby 

były bardzo specyficzne i bardzo 

ciasne, co uniemożliwiło nam 

równą walkę. 

 

KJS Jesień 2011 był naszym 

ostatnim występem w rundach 

zaliczanych do MJG, a także 

ostatnim w naszej karierze. W 

przyszłym roku zamierzamy skupić 

się na budowie nowego 

samochodu, zdobyciu licencji 

rajdowej i startach w prawdzi-

wych już rajdach.  

 

O naszych planach można 

poczytać na łamach naszej 

oficjalnej strony internetowej 

(skadorwa.info.pl) lub na naszym 

profilu na Facebook’u. Na razie 

możemy zdradzić tylko tyle, że 

będzie to potężna broń o mocy 

około 300 KM ☺  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

Oficjalnym Partnerem 

Medialnym 

 

Lausitz Cup 2012     ! ! ! 

 
  - Newsy 

  - Relacje 

  - Zapowiedzi 

  - Trasy 

  - Wyniki 

  - Podsumowania 

  - Wywiady 

 
WSZYSTKO TO 

ZNAJDZIECIE NA NASZEJ 
STRONIE POŚWIĘCONEJ 

W CAŁOŚCI 
 

Rajdowemu Pucharowi 
Łużyc – Lausitz Cup 

 
www.LausitzRally.com 
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      ⚫  WYWIAD 

2) Czy jest to model konkurencyjny do 

jeleniogórskich KJS-ów? 

 

Szymon Chadży: Pomimo tego, że auto jest 

szybkie i niesamowicie przyśpiesza. Jak to mówi 

mój brat "wgniata w fotel na każdym biegu". 

Niestety nie jest za bardzo konkurencyjne. Jest 

zbyt długi. Na ciasnych szykanach przeciska się 

zbyt wolno. Na nasze szczęście w Jeleniej Górze, 

w naszej klasie nie startuje dużo aut. Zazwyczaj 

walczymy z Nissanem Sunny Maćka i z Oplem 

Astrą GSi Adama. Przeważnie jest to walka na 

błędy. Kto popełni mniej ten wygrywa.  

„This is rally” :) 

 

Łukasz Sosnowski: Oczywiście, w rękach 

dobrego kierowcy może być bardzo groźną 

bronią. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Chcecie przy nim pozostać, czy 

planujecie zmianę na coś popular-

niejszego ? 

 

Szymon Chadży: Mamy jasne cele, żeby je 

osiągnąć prawdopodobnie zmienimy auto. 

Jeszcze nie wiem na jakie, ale na pewno będzie 

to coś bardziej popularnego. Jak na razie sezon 

2011 skończymy Neonem. 

 

 

 

 

1) Dlaczego Neon ? To dość nietypowy 

samochód. Co skłoniło Was do wyboru 

takiego auta ? 

 

Szymon Chadży: Wybór takiego auta był 

prosty. Coś szybkiego, mocnego i taniego. Coś 

co choćby nazwą pochodziło zza oceanu. Po 

wielu tygodniach poszukiwań znaleźliśmy 

Neona,  którego po sąsiedzku chciał się pozbyć 

pewien starszy pan. Trafił nam się samochód w 

idealnym stanie. Pozostało wybebeszyć 

wnętrzności, wstawić fotele kubełkowe. Lekko 

zmodyfikować zawieszenie, poprzez utwar-

dzenie amortyzatorów. W ten oto sposób auto 

stało się gotowe do startów. 

 

Łukasz Sosnowski: Po pierwsze chcemy 

promować amerykańską motoryzację, a po 

drugie dzięki niemu mamy zapewnione 

zainteresowanie co widać choćby na Waszym 

przykładzie :) A jak wiadomo zainteresowanie 

mediów i kibiców przekłada się na łatwiejsze 

negocjacje z potencjalnymi sponsorami. 

 

Neon Rally Team 
    

 

    Szymon Chadży / Łukasz Sosnowski 
 

              
 
 
 
 
 

                  fot. Oskar Dobek  

 
        

                          fot. Oskar Dobek  
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      ⚫  WYWIAD 

 

 

 

5) Jakie są Wasze plany na przyszłość? 

Pozostaniecie przy KJS-ach, czy 

wybieracie się do wyższej ligi ? 

 

Szymon Chadży: Trudno jest mówić o planach 

na przyszłość. Zwłaszcza na forum publicznym. 

Jak na razie skupiamy się na KJS'ach. Co będzie 

później ? Zobaczymy. Powiem tylko, że pewne 

plany są i miejmy nadzieje zobaczyć się na 

trasach Pucharu PZMotu. 

 

Łukasz Sosnowski: Pewnie, że byśmy chcieli 

pojechać gdzieś wyżej, ale jak wiadomo 

wszystko rozbija się o kasę i w przypadku 

Neona o homologację. Zobaczymy jak się uda to 

postaramy się wykorzystać szansę.  

 
                              Rozmawiał: Patryk Koperek 

 

Łukasz Sosnowski: Zostajemy przy nim pod 

warunkiem, że uda nam się załatwić dla niego 

homologacje, której niestety Neonowi brak. 
 

 

 

 

 

 

 

4) W „kajtkach” startujecie już od 

dłuższego czasu. Jak to się zaczęło, że 

zaczęliście bawić się w rajdy ? Czym 

jeździliście poprzednio ? 

 

Szymon Chadży: Żeby naświetlić Wam cały 

przebieg naszej zabawy z motoryzacją trzeba 

się cofnąć parę lat wstecz. Zawsze lubiłem 

motoryzację. W 2006 roku poświęciłem całe 

wakacje, żeby kupić autko, które było niedrogie, 

w miarę ekonomiczne i takie, które 

zapierdzielało. Był to Nissan 100NX. Byłem nim 

dwa lata na Zielonej Wyspie. Tam z moim 

pilotem "Sosną"  jeździliśmy oglądać wyścigi 

gokartów. Sami zaczęliśmy jeździć amatorsko, 

co ciekawe mieliśmy porównywalne czasy z 

dziesięciolatkami. Nie chodzi tu o wiek, ale o 

wagę kierowcy. Po powrocie do Polski w 2010 

roku postanowiłem poświęcić Nissana. W 

listopadzie wystartowaliśmy w pierwszym KJS'ie 

zupełnie seryjnym samochodem. Z biegiem 

czasu wybebeszyliśmy z niego cały tył oraz 

wspawaliśmy rozpórki z tyłu i z przodu. Na tym 

zakończyliśmy modyfikacje w setce. Raz udało 

nam się zająć 4. miejsce w klasie ze stratą  

dwóch sekund do trzeciego i chyba siódme w 

generalce. Później skończyły się opłaty i 

nabyliśmy Neona. 

 

Łukasz Sosnowski: Rajdy zawsze były moją 

pasją, nic dziwnego, że kiedy Szymek 

zaproponował mi pilotowanie go to zgodziłem 

się bez wahania. Moje doświadczenie ogranicza 

się na razie do jazdy na prawym u Szymka, 

wcześniej Nissanem 100NX, teraz Chryslerem 

Neonem. 

 

                  
 
 
 
 
 
 

                                                     Fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

Impreza N2010 homologowana jest na bazie 

japońskiej wersji Subaru Impreza WRX STI 

wyposażonej w silnik o pojemności 2 litrów. W 

procesie długotrwałych testów i ciągłego 

rozwoju, N2010, został mocno ulepszony w 

stosunku do swojego poprzednika N2009. 

Najbardziej dostrzegalny jest mocniejszy, za 

sprawą większej średnicy zwężki, silnik 

samochodu. Modyfikacja ta, wraz z wysoko 

przepływowymi wtryskiwaczami połączonymi z 

najnowszym oprogramowaniem Pectel, znacząco 

wpływa na zwiększenie mocy i momentu 

obrotowego N2010 na tle poprzednich generacji 

N – grupowej Imprezy. 

 

Moc maksymalna zwiększyła się o około 20 KM i 

wacha się między 300-330 KM, lecz największą 

różnicą jest to, iż moc dostarczana jest w dużo 

większym zakresie obrotów. 

 

W stosunku do N2009, zawieszenie N2010 

zostało przez Ohlinsa nieco zmodyfikowane. 

Między innymi wzmocniono wszystkie tulejki 

zawieszenia dostosowując je do dużych 

przeciążeń oraz zwiększono nieco skok 

amortyzatorów. 

 

Wszystkie Imprezy N2010 są budowane ręcznie 

w siedzibie Prodrive w Banbury, w Wielkiej 

Brytanii, z zachowaniem najwyższych 

standardów. W procesie produkcji, ponad 200 

roboczogodzin pochłania karoseria pojazdu wraz 

z   zamontowaniem   klatki   bezpieczeństwa ➣  

 

Ostatnimi czasy Subaru Impreza Grupy N stała 

się najbardziej konkurencyjnym samochodem 

rajdowym w swojej klasie, wygrywając 

Mistrzostwa Świata Producentów i Rajdowe 

Mistrzostwa Środkowego Wschodu, sześć razy w 

przeciągu ostatnich siedmiu lat. 

 

W ostatniej dekadzie, więcej niż 300 N-

grupowych Imprez z Prodrive'u brało udział w 

narodowych i regionalnych mistrzostwach na 

całym świecie.  Impreza N2010 jest ostatnią 

generacją N-grupowego Subaru Impreza ze 

stajni brytyjskiego producenta – Prodrive. Ten 

unikalny samochód został zaprojektowany 

według najnowszych regulacji FIA, które 

zawierają zmiany o stosowaniu w samochodach 

Grupy N nowej, 33 milimetrowej, zwężki 

regulującej ilość powietrza dopływającego do 

turbiny. 

 

STARA, ALE JARA 
N-ka z Prodrive’u 

     
 
 
 

                          fot. Prodrive 

       
 
 
 

                                                                                          fot. Prodrive 
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

Układ wydechowy 

Wysokoprzepływowy z tłumikiem ze stali 
nierdzewnej lub tytanu. 

Układ paliwowy 

Zbiornik paliwa FIA FT3-99, 95-litrowy, 
umieszczony centralnie pod podłogą. 

 

Układ przeniesienia napędu 

Skrzynia biegów: Prodrive-Hewland, 5-
biegowa, manualna, Dog Engagement. 
 

Przedni dyfer: szpera 
Centr. dyfer: blokowany elektromech. 
Tylny dyfer: szpera 

 

 

Sprzęgło 
 

 

 

STI, jednotarczowe 
 

 

Zawieszenie 

Ohlins ze zwiększonym skokiem i 
wzmocnionymi tulejkami, regulowane w 
trzech pozycjach. 

 

 

Koła 

Speedline lub WORK 
 

Asfalt:    18” x 8”  lub 17” x 8” 
Szuter:   15” x 7” 
Śnieg:    16” x 5,5” 

 

 

Hamulce 
 

 

 

AP Racing 
 

Asfalt: 
 

Przód:     4-tłoczkowe, 355 mm 
Tył:         4-tłoczkowe, 285 mm 
 
Szuter: 
 

Przód:    4-tłoczkowe, 295 mm 
Tył:         4-tłoczkowe, 285 mm 
 

HAMULEC RĘCZNY:  typ WRC, STI/AP 

 

 

Wymiary 

Przednia oś:   1550 mm 
Tylna oś:        1540 mm 
Długość:         4415 mm 
Waga:               1350 kg 

 

 

spełniającej standardy FIA. Każdy silnik jest 

rozbierany, a następnie ponownie składany z 

zachowaniem rygorystycznych tolerancji w celu 

zoptymalizowania osiągów.  

Skrzynia biegów, również rozebrana najpierw do 

ostatniej śrubki, wyposażana jest w pięć 

krótkich przełożeń i skróconą dźwignię zmiany 

biegów. 

 

Wszystkie samochody w Prodrive budowane są 

na zamówienie i przystosowywane 

indywidualnie do warunków panujących w 

zawodach, w których docelowo będą 

uczestniczyć.  ¶ 
 

                                 Tekst: Oskar Dobek 
Źródło: www.prodrive.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 fot. Prodrive 

DANE TECHNICZNE 
 
 

Silnik 

4 cylindrowy, Boxer 
Poj. skokowa: 1994 cm3 
Śr. tłoka: 92 mm 
Skok tłoka: 75 mm 

Turbo 

IHI Twin-Scroll Supercharger z nową 
zwężką 33 mm 

Elektryka 

Świeca: BRISK 
Akumulator: Odyssey 

Kontrolery i wyświetlacze 

Elektronika silnika Prodrive-Pectel, z 
wymienną kartą pamięci 

 

Kolorowy wyświetlacz VGA GEMS 
CD25 5,5” zawierający informacje o 
silniku, skrzyni biegów oraz układzie 
sterowania 

 

 
 

             fot. Prodrive 
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      ⚫  MINI GALERIA 

fot. Oskar Dobek 
 
 
 
 

   fot. Patryk Epner 

 
 
 
 

      fot. Oskar Dobek 

 
 
 
 
       

                      fot. Mariusz Szczepaniak 

 
 
 
 
 

  fot. Patryk Epner 

 
 
 
 

      fot. Mariusz Szczepaniak 
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