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      ⚫  NEWS 

 

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

 ⚫ Zostań Fanem naszego  
 

      Magazynu.           
 

 ⚫ Poznaj treść nowego numeru na  
 

       kilka dni przed jego ukazaniem !       

 
 

 
 

 

http://www.facebook.com/rallycup 

⚫ I   KJS „Śnieżka   –   Memoriał  Wojtka  

            Tymińskiego”. 
 

 

16 grudnia Karkonoska Grupa Rajdowa we współpracy z 

AK Dolny Śląsk oraz grupą „Motobydło” zorganizuje 

„KJS Śnieżka – Memoriał Wojtka Tymińskiego”, 

poświęcony pamięci naszego tragicznie zmarłego kolegi. 

Organizatorzy planują 10 odcinków specjalnych 

rozlokowanych w okolicach Jeleniej Góry.  
 

„Mamy nadzieję że aura dopisze i będzie iście zimowa. 

Bazą rajdu będzie dawna jednostka wojskowa na ulicy 

Sudeckiej w Jeleniej Górze, gdzie oprócz odcinka 

specjalnego będzie zlokalizowanych także wiele innych 

atrakcji.” – zachęcają organizatorzy.  
 

Już dzisiaj można dokonywać zapisów za pomocą 

specjalnego formularza na stronie internetowej 

www.KGR.jgora.pl. Zapraszamy wszystkich chętnych 

zawodników i kibiców! 
 

Dolnośląski Magazyn Rajdowy objął inicjatywę 

patronatem medialnym, więc już wkrótce znajdziecie na 

naszych łamach więcej informacji. 

 

⚫ WOŚP 2013 w Bolesławcu ! 
 

 

Jak dowiedzieliśmy się od stowarzyszenia BC Rally 

Team, kolejna edycja Bolesławieckiej WOŚP odbędzie 

się ☺ W tej chwili trwa załatwianie ostatnich decyzji oraz 

pozwoleń. Organizatorzy planują przeprowadzić z tej 

okazji zawody typu KJS, gdzie pierwsza próba miałby 

odbyć się na placu, na którym zlokalizowane zostaną 

także inne atrakcje, a następnie uczestnicy udadzą się 

na teren lotniska w miejscowości Krzywa, gdzie na 

nawierzchni asfaltowo:szutrowej odbyć ma się reszta 

prób KJS’u. Jak na razie nie znamy jeszcze dokładnych 

szczegółów, ale już wkrótce powinniśmy dowiedzieć się 

więcej. 
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      ⚫  AMATORSKIE 

         KJS Jesień 2012 
 

 

 

Kolejna tegoroczna runda cyklu KJS o tytuł „Mistrza 

Jeleniej Góry, po odwołaniu eliminacji poprzedniej, 

odbyła się w ramach KJS „Jesień 2012” w Zgorzelcu 

w dniu 7. października. Zawody po raz wtóry odbyły 

się jako memoriał poświecony działalności 

sportowej Katarzyny Czypionki. 
 

Organizator zgodnie z tradycją przygotował próby 

asfaltowo0betonowe jak i szutrowe co jest swoistym 

znakiem wyróżniającym zgorzeleckie KJS’y na tle 

innych imprez organizowanych na Dolnym Śląsku. 
 

Frekwencja uczestników znów dopisała i pojawiły 

się załogi nie tylko z okolicy Zgorzelca, ale i z 

całego województwa. 
 

Tym razem nie rozegrano osobnego kryterium, tak 

jak w roku ubiegłym, ale szybka próba na ul. 

Warszawskiej w centrum miasta wliczona była do 

całości trasy. Trzeba przyznać, że właśnie ta próba 

nie była zbyt wymagająca. Wielu uczestnikom 

zdecydowanie nie przypadła do gustu zbyt 

„trywialna” część asfaltowa, na którą poza 

kryterium ulicznym składała się jeszcze próba na 

parkingu centrum handlowego. 
 

Szutry jednak zdecydowanie należy pochwalić i 

przyznać, że tego typu zabawa w KJS’ach to jest to 

dla czego warto w nich uczestniczyć. 
 

Najszybszą załogą podczas całego KJS zostali Jacek 

Januchta / Marta Matuszczyk (CC), którzy od dawna 

 

 

w zgorzeleckich popularkach są niepokonani, a ich 

auto dzielnie dowiozło także Piotrka Czypionkę po 

punkty do licencji R1 podczas tegorocznych trzech 

startów bez pomiaru czasu w rajdach RPP. Drugie 

miejsce w „generalce” zajęli Rafał Zabuski / Krzysztof 

Mazur (Civic), a trzecia lokata przypadła załodze Piotr 

Hatlaś / Wojciech Jasiński (Polo). 
 

W poszczególnych klasach wyniki prezentowały 

się następująco: 
 

Klasa 1: 

1. Tomasz Ochrombel / Tomasz Trytek (SC), 

2. Jarosław Machul / Dariusz Zalewski (126p), 

3. Marek Kajdy / Mateusz Łyżnik (126p). 
 

Klasa 2: 

1. Jacek Januchta / Marta Matuszczyk (CC), 

2. Piotr Hatlaś / Wojciech Jasiński (Polo), 

3. Jan Kruczek / Robert Kuzdrowski (SC). 
 

Klasa 3: 

1. Rafał Zabuski / Krzysztof Mazur (Civic), 

2. Marek Martyniak / Katarzyna Wojtiuk (206 XS), 

3. Piotr Kryszczuk / Radosław Górski (Corsa). 
 

Klasa 4: 

1. Łukasz Pobiedziński / Piotr Pobiedziński (E30), 

2. Maciej Jary / Tomasz Żołyniak (Sunny), 

3. Paweł Janiak / Jakub Rusiński (Kadett). 
 

Ostatnia runda z cyklu „Mistrz JG” zaplanowana jest  

na 25.11 i jej organizator – AK Karkonoski, 

zapowiada, że się ona odbędzie. Pozostaje nam w 

takim razie czekać na rozwój wydarzeń bo końcowe 

rozstrzygnięcia już niebawem.  ¶ 

Tekst: Oskar Dobek 



  

  

  

  

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Rally CUP   |  13 / 2 0 1 2   l i s t o p a d 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  AMATORSKIE 

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH: 

 

Klasa 1: 

1. Adam Miszkiewicz / Łukasz Miszkiewicz (126p), 

2. Kamil Bober /                          (CC), 

3. Maciej Kwaśny / Jacek Jończyk (126p). 

 

Klasa 2: 

1. Damian Lis / Mirosław Magryta (SC), 

2. Kamil Makuchowski / Łukasz Denkiewicz (CC), 

3. Łukasz Pieróg / Łukasz Szczotka (CC). 

 

Klasa 3: 

1. Rafał Kosicki / Aneta Kosicka (CRX), 

2. Dominik Ner / Krystian Baszczyj (CRX), 

3. Juliusz Kozaczka /                      (106). 

 

Klasa 4: 

1. Karol Zajączkowski / Marika Irla (Clio), 

2. Artur Dominikowski / Jarosław Janasz (306), 

3. Grzegorz Solarz /                             (Puma). 

 

Klasa 5: 

1. Mariusz Zuterek / Patryk Zuterek (Lancer), 

2. Krzysztof Zajączkowski / Sebastian Plotnik (Impreza), 

3. Przemysław Zajda /                           (Impreza). 

 

 

14 października 2012 w Ludwikowicach Kłodzkich i 

okolicach odbyła się ostatnia z czterech eliminacji 

MKWO organizowanych przez Walim Rajdowy. 

Zawody pod nazwą „Walimska Jesień” 

przeprowadzono na 3 placach o zmiennej 

nawierzchni, które uczestnicy pokonywali 

dwukrotnie. Po zakończeniu rywalizacji na 6 

próbach, najlepsze sześć załóg dopuszczone zostało 

do specjalnego kryterium zlokalizowanego na ul. 

Janusza Kuliga, a więc na słynnych walimskich 

patelniach. 

 

Przyznać trzeba, że po odwołaniu tegorocznego 

sezonu KJS przez Automobilklub Wałbrzyski 

środowiska rajdowe z okolicy Walimia stanęły na 

wysokości zadania, a grupa Walim Rajdowy 

pokazała jak skutecznie można zorganizować cały 

cykl amatorskich zawodów. Inne grupy miłośników 

rajdów i Automobilkluby powinny brać z nich 

zdecydowany przykład. 

 

W jesiennym KJS najszybszą załogą byli Mariusz 

Zuterek / Patryk Zuterek (Lancer). Najlepsza na 

kryterium na ul. Kuliga była załoga Rafał Kosicki / 

Aneta Kosicka (Honda CRX).  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

 „Walimska Jesień”            

 

 

 

 

            Jesienny KJS w rajdowym Walimiu. 
 

       

 
 

 
 

 
 

                                               fot. Ryszard Szumny 



  

  

  

  

 
 
 

 

Mazury to nie tylko malownicze 

krajobrazy i wspaniałe jeziora. To 

również drogi, którymi należy się 

przemieszczać. A co będzie, jeśli na tych 

wymagających, szutrowych odcinkach 

ujrzymy szybkie i warczące samochody ? 

Z pewnością będziemy świadkami, 

rozgrywanego tu od lat Rajdu Polski. I 

nic dziwnego, że właśnie ta impreza 

przyciąga załogi z całej Europy. 

Tegoroczna edycja stanowiła 6. rundę 

RSMP, a także 10. rundę Rajdowych 

Mistrzostw Europy. Zapraszamy na 

relację z 69. Rajdu Polski ! 
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      ⚫  RSMP 

 

 

Walkę 2. etapu rozpoczął Lappi, 

zapisując na swoje konto już siódmy 

oes. Odcinek ósmy 4 "Tałty", jako   

drugi pokonał Michał  Sołowow,  a  trzeci  

Kościuszko. OS 9 "Paprotki" pechowo  

          zakończył się dla Tomka Kuchara.  

                Po wybiciu się z hopy wylądo4  

                    wał na dachu kończąc tym  

                        samym udział w rajdzie.   

                      Lappi bezbłędnie pokonał  

           ten odcinek, a za nim znaleźli się 

dwaj Michałowie 4 Kościuszko i Sołowow. 

 

OS 10 "Mrągowo" 4 Michał Kościuszko po 

wjechaniu w dużą dziurę trafia przodem 

w brzozę i kończy w tym miejscu rajd. 

Trzeci czas uzyskał Michał Sołowow. 

Kolejny na mecie zameldowali się 

Staniszewski i Grzyb. 
 

"Tałty 2" zaskakująco szybko pokonał 

drugi bardzo młody zawodnik w stawce 4 

Karl Kruuda. Lappi musiał zadowolić się 

drugim rezultatem. Trzeci ponownie był 

Sołowow. Za nim znaleźli się 

Staniszewski, Grzyb oraz Kajetanowicz. 
 

Drugi przejazd "Paprotek" do udanych 

mógł zaliczyć "Kajto", który wykręcił 

trzeci czas. Lappi utrzymywał pozycję 

lidera, a gonił go Karl Kruuda. Michał 

Sołowow poważnie uszkodził tylny 

dyferencjał. 

 

Ostatni oes także nie był dany 

Lappi'emu. Najszybciej pokonał go znów 

Karl Kruuda. Michał Bębenek był na tej 

próbie trzeci. 
 

W klasyfikacji generalnej 69. Rajdu 

Polski młody Fin zajął ostatecznie 1. 

miejsce. 2. lokata, ze strata 2:48 

należała do Michała Sołowowa, a 

najniższy stopień podium przypadł 

Grzegorzowi Grzybowi. 
 

Tekst: Patryk Koperek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowością tegorocznego rajdu był 

odcinek kwalifikacyjny, który po raz 

pierwszy został rozegrany nie tylko w 

Polsce, ale także w ramach Mistrzostw 

Europy.  
 

Na liście zgłoszeń oprócz naszych 

"lokalnych" wojowników gościć 

mogliśmy także zawodników takich jak 

Michał Sołowow (207 S2000) rzadko w 

tym sezonie widywany w Polsce, Michał 

Kościuszko (Fiesta RRC), czy wreszcie 

młodego i utalentowanego Fina – 

Esapekka Lappi'ego w fabrycznej 

Skodzie Fabii S2000. 

 

W piątek podczas przejazdu odc. 

kwalifikacyjnego na torze w Mikołajkach 

wyjątkowym pechowcem okazuje się 

świeżo upieczony Mistrz Polski 4 Kajetan 

Kajetanowicz. Po uderzeniu w dziurę 

uszkadza zawieszenie w swoim Subaru i 

z trudem dojeżdża do mety. W sobotę 

na trasę załoga Kajetanowicz / Baran 

wyjechała na niekorzystnej ostatniej 

pozycji. 

 

Pierwszy OS "Miłki" najszybciej pokonał   

Lappi. Drugi czas uzyskał Michał 

Kościuszko, a trzeci był Michał Sołowow. 

Czwarty na mecie pojawił się Grzegorz 

Grzyb w Peugeocie 207 S2000. Za nim 

Wojciech Chuchała (Impreza TMR10) i 

Krzysztof Hołowczyc (Impreza R4). 

 

 

 

 

Tuż  za Sołowowem znalazł się Kajetan 

Kajetanowicz (Impreza R4). 

Na OS 3 "Sady" najszybszy okazał się 

Michał Kościuszko. Wykręcił tak dobry 

czas, że w klasyfikacji generalnej objął 

pozycję lidera. Esepekka Lappi musiał 

zadowolić się drugą lokatą. Kolejni na 

mecie byli Michał Sołowow, Grzegorz 

Grzyb i Kajetan Kajetanowicz. 
 

Młody Fin nie kazał zbyt długo na siebie 

czekać. Już po czwartym oesie "Miłki 2" 

wrócił na 1. pozycję. Uzyskując 

prowadzenie Lappi zostawił za sobą 

Karla Kruudę i Michała Sołowowa. 

Kolejne czasy należały do Michała 

Kościuszki i "Kajto". 

 

Ponowny przejazd "Krulanek" ponownie 

zwyciężył Lappi. Michał Kościuszko 

wyprzedził Michała Sołowowa i tylko Karl 

Kruuda dzielił go od lidera. Kajetanowicz 

po uderzeniu w kamień uszkodził felgę i 

stracił powietrze w oponie. Z trudem 

dojechał do mety. 

 

OS 6 "Sady 2" ponownie wygrał lider. 

Kościuszko był drugi. Tuż za nim znalazł 

się Sołowow. Czwarty czas należał do 

Zbigniewa Staniszewskiego  jadącego  w 

Peugeocie 207. Dalej byli Krzysztof 

Hołowczyc i Grzegorz Grzyb. Karl Kruuda 

uszkodził zawieszenie, natomiast Wojtek 

Chuchała  miał  problemy   ze   skrzynią. 

 

69. Rajd Polski 
Niemal 184kilometrowy OS 2 "Kruklanki" 
również padł łupem Lappi'ego. Michał 

Kościuszko dzielnie gonił lidera, 

natomiast Michał Sołowow stracił na 

odcinku trzecią lokatę na rzecz Karla 

Kruudy jadącego Fabią  S2000.   

SuperOS "Mikołajki", stanowiący ostatni 

odcinek specjalny pierwszego dnia, 

pierwsza trójka pokonała w tak samo 

równym tempie.  
 

Po pierwszym dniu liderem w 

"generalce" pozostał Lappi. Kolejni byli 

Michał Kościuszko, Michał Sołowow, 

Grzegorz Grzyb i Zbigniew Staniszewski. 

     

 
 

 
 

              fot. esapekkalappi.fi  
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      ⚫  RSMP 

 

            fot. Krzysztof Gabrysiak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicemistrzostwa rozdane. 
 

 

Finałowa runda Platinum Rajdowych 

Samochodowych Mistrzostw Polski po raz kolejny 

zawitała na ozłocone od pożółkłych liści trasy w 

Kotlinie Kłodzkiej w terminie 18"20 października 

2012. Cała czołówka RSMP stawiła się na rajdzie w 

komplecie, gdyż do rozdania były jeszcze tytuły I 

oraz II Wicemistrza Polski. Największy laur wraz z 

tytułem mistrzowskim bowiem zapewnił sobie 

Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem, a  

dokonali oni tej sztuki już na 2 eliminacje przed 

końcem cyklu podczas słowackiego Rally Kosice. 

 

Przed zawodami szanse na podium w łącznej 

klasyfikacji sezonu posiadali Michał Bębenek, 

Grzegorz Grzyb oraz Maciej Rzeźnik. Tym razem 

cała baza rajdu przeniesiona została do Polanicy"

Zdrój, która z chęcią przyjęła cały rajdowy tabor 

pod swój dach. Zarówno strefę serwisową jak i 

ceremonię startu oraz mety zorganizowano w 

mieście. 

 

Rajd rozpoczął się dobrze, na pierwszym 

przejeździe „Spalonej” różnice między pierwszą 

trojką w kolejności Kajto (Impreza R4), Rzeźnik 

(207 S2000), Grzyb (207 S2000), mieściły się w 2 

sekundach co zapowiadało ostra walkę. 

 

Drugi odcinek specjalny " „Domaszków”, tak mocno 

się starał, że zapracował na to iż zawodnicy określili 

go mianem „dramatycznego”.  Kapcia  na tym oesie 

 

 

łapie Grzyb i traci 4 minuty zmieniając koło. Potem z 

tym samym problemem zmagają się jeszcze Rzeźnik i 

Kuchar, a próbujący odrabiać straty Grzyb obu ich 

spotyka przed sobą na trasie. 

 

W tej sytuacji szanse Grzegorza Grzyba na tytuł v"ce 

mistrzowski maleją. W generalce rajdu do czołówki 

wbijają się Chuchała i Bębenek, najszybszy na tym 

odcinku znowu Kajetanowicz. 

 

Ostatni odcinek pierwszej pętli wygrywa znów Kajto i 

zapisuje na swoje konto komplet. 2,3 s. za nim 

Grzyb, a 4,3 s. dalej Bębenek walczący o drugą lokatę 

całego sezonu. 

 

Po I pętli na prowadzeniu jest „Kajto” z przewagą 

15,4 s. nad Bębenkiem. Trzecia lokata należy do 

załogi Chuchała / Heller (Impreza gr. N), którzy do 

lidera tracą 29 s. zaś do drugiej lokaty 13,6 s. 

 

Po 30"minutowym serwisie w Polanicy"Zdrój 

zawodnicy ruszyli znów na trasę. „Kajto” od razu dalej 

kontynuuje serię wygranych oesowych w Rajdzie 

Dolnośląskim i na ponownym przejeździe „Spalonej” 

znów jest najszybszy. 

 

Na „Domaszkowie 2” szanse na tytuł wicemistrzowski 

traci kolejna załoga, która mogła jeszcze o niego 

walczyć. Maciej Rzeźnik / Przemysław Mazur (207 

S2000) nie stawili się na starcie do oesu. Tę próbę  ➣ 
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      ⚫  RSMP 

 

ponownie wygrywa Kajetanowicz, drugi jest 

Bębenek, trzeci, rewelacyjnie, Chuchała. 

 

Ostatni odcinek dnia nie przynosi żadnych 

wyjątkowych rezultatów w czołówce. Komplet 

oesów z 1 dnia zgarnia Kajetan Kajetanowicz. Drugi 

czas na „Wilkanowie 2” zapisuje na swoje konto, 

coraz szybciej jadący swoją N*ką, Wojtek Chuchała. 

Trzeci jest Bębenek. 

 

Po piątku klasyfikacja generalna wygląda 

następująco: pierwszy Kajetanowicz, drugi Bębenek 

ze stratą 40,8 s. do lidera. Podium uzupełnia 

Chuchała, który do drugiej lokaty traci 12,1 s. Cała 

reszta stawki jest daleko w tyle. Łukasz Habaj 

będący na czwartej pozycji traci do Chuchały już 

ponad 1 minutę i 50 sekund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda w Kotlinie Kłodzkiej nie była zbyt łaskawa 

pierwszego dnia i wszystkie oesy, zgodnie z 

przewidywaniami, od rana były mokre, a naniesiona 

na cięciach ziemia wyjątkowo zdradliwa. Drugiego 

dnia w miejscach zacienionych było podobnie choć 

na szczęście do końca rajdu przetrwała złota polska 

jesień, a sobota przywitała zawodników i kibiców 

mocnym słońcem. 

 

To kto wygrał kolejny odcinek specjalny RSMP 

podczas sobotniej rywalizacji nikogo chyba nie 

zdziwi ... tak, po raz kolejny Kajetan Kajetanowicz 

rozpoczyna dzień od swojego spektaklu o 5,1 s. 

pokonując Wojtka Chuchałę. Trzeci czas na oesie 

„Kolonia Gaj” należy do Grzegorza Grzyba. 

 

 

 

OS 8 – „Dębowina” nie wniósł wiele nowego do 

klasyfikacji, zaś kolejna próba –„Radkowska Perła” 

przyniosła zmianę na fotelu wicelidera. O 0,5 s. przed 

Michała Bębenka wysforował się bowiem Wojtek 

Chuchała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas drugiej pętli, ponowny przejazd „Kolonii Gaj” 

wygrywa, gwoli tradycji, „Kajto”. Za nim Chuchała 

odjeżdża Bębenkowi i ma już 3,5 sekundy przewagi 

nad kierowcą Platinum Rally Team’u. Przewaga lidera 

wynosi po OS 10 1:18.4, ale już na kolejnym oesie 

passa Kajetanowicza zostaje przerwana przez kapcia, 

który kosztuje go stratę niemal pół minuty. W obliczu 

tej sytuacji odcinek wygrywa Bębenek i powoli 

przypieczętowuje swój wicemistrzowski tytuł. 

 

Przez problemy na poprzednim oesie Kajetan 

Kajetanowicz na start OS 12 „Radkowska Perła 2” 

przybywa 3 minuty spóźniony i cały odcinek 

przejeżdża na światłach awaryjnych, choć do 

zwycięzcy tej próby – Wojtka Chuchały, stracił tylko 

0,3 sekundy. 

 

Na zakończenie uczestnikom RSMP pozostał do 

przebycia jeszcze jeden, trzeci, przejazd odcinka 

„Kolonia Gaj”. Kiedy na placu przed sanatorium 

Wielka Pieniawa w Polanicy*Zdrój trwała już 

ceremonia mety dla zawodników z Rajdowego 

Pucharu Polski ... Kajetan Kajetanowicz wygrywał 

ostatni odcinek specjalny RSMP 2012 pokonując o 

6,7 s. Wojtka Chuchałę.  ➣ 

 

 

 

↑ Maciej Rzeźnik i Przemysław Mazur już na początku rajdu 

     stracili szansę na walkę o wysokie lokaty. 

 
 

↑ Ekipa L"SPRT Chuchała / Heller dosłownie frunęła swoją 

    N"grupową Imprezą ponad dolnośląskimi oesami. 

 

              fot. Marcin Misiura 

    

              fot. Marcin Misiura 
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      ⚫  RSMP 

 

„Siemanko” dojeżdża drugi wygrywając ten odcinek 

z trzecim Grzegorzem Grzybem o 0,2 s. i o taką 

samą wartość czasową zagarniając także komplet 

punktów za zwycięstwo w drugim etapie ... 

 

Po tej formalności już tylko rampa, szampan i ... 

fajerwerki ☺ Tak, wspaniałe fajerwerki, które na 

cześć zwycięzców rozbłysły nad niebem Polanicy)

Zdrój. 22. Rajd Dolnośląski wygrała załoga Kajetan 

Kajetanowicz / Jarosław Baran (Impreza R4), którzy 

wypracowali 28,3 s. przewagi nad Wojciechem 

Chuchałą i Kamilem Hellerem (Impreza Gr. N). 

Podium zawodów uzupełnili quasi zwycięzcy tego 

rajdu ... Michał i Grzegorz Bębenek (207 S2000), 

którzy dzięki temu wynikowi zgarnęli tytuł 

Rajdowych Wicemistrzów Polski 2012. 

 

Dopiero na miejscu szóstym na metę przybyła 

załoga, która na rampie w Polanicy)Zdrój 

świętowała zdobycie tytułu II Wicemistrzów Polski ) 

Grzegorz Grzyb / Daniel Siatkowski (207 S2000). 

 

W klasyfikacji Castrol Edge Fiesta Trophy 2012 I 

miejsce i główną nagrodę, samochód o wartości 

60.000 zł, zdobyła załoga Radosław Typa / Szymon 

Gospodarczyk. II lokatę, w pierwszym swoim 

sezonie startów, zajęli Łukasz Byśkiniewicz / Maciej 

Wisławski. Podium klasyfikacji sezonu w CEFT 

uzupełnili Filip Nivette / Artur Natkaniec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród samochodów napędzanych na jedną oś 

najlepszy wynik w 22. Rajdzie Dolnośląskim 

osiągnęła załoga Jan Chmielewski / Jakub Gerber  

jadąca Citroenem DS3 R3. W Grupie N triumfowali 

zaś Wojtek Chuchała / Kamil Heller, którzy wbili się 

tym autem aż na drugą lokatę w całym rajdzie. 

 

 

 

Tegoroczny rajd pod jednym bardzo ważnym 

względem bez wątpienia był wyjątkowy. Przebiegł 

bez żadnych interwencji służb ratunkowych oraz 

zabezpieczających. Rzeczywiście zdyscyplinowanie 

kibiców było duże, ale trzeba też powiedzieć, że 

podejście osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie 

było jakieś bardziej ludzkie ... i być może to 

stworzyło poprawną i słuszną, jak widać spełniającą 

swoją rolę, atmosferę, w której wszystkim nam 

jedzie się i ogląda rajd inaczej, bez szukania dobrego 

miejsca do oglądania zawodów na siłę, często w 

sposób ryzykowny. 

 

Ze słów burmistrza miasta – Jerzego Terleckiego 

wywnioskować można było, że jest niezwykle 

zadowolony z przebiegu rajdu i z chęcią ugości 

rajdowców za rok, a z kolei z wypowiedzi Dyrektora 

Rajdu – Leszka Biegusa, mogliśmy odnieść wrażenie, 

że ... z powrotem do Kłodzka rajd się już chyba 

szybko nie wybiera. Czy to dobra, acz nieco 

wymuszona, zmiana ? W naszej ocenie wyszło to 

całemu rajdowi tylko na dobre.  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

 

↑ Typa / Gospodarczyk i ich Fiesta R2 – zwycięzcy CEFT.  

              fot. CEFT 

               

 

 

 

 

fot. Sławomir Mulka 

 

 

 

↑ Michał i Grzegorz Bębenkowie – Wicemistrzowie Polski, 

    zdobyli tytuł po zaciętej walce podczas ostatniej rundy. 
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Michał Trela. Trzecia pozycja należała 

do Mateusza Kubata i Grzegorza 

Dachowskiego.  

 

Klasyfikacja generalna sezonu 2012 

Rajdowego Pucharu Polski nie jest 

jeszcze zamknięta, ale już tylko dla 

tych, którzy walczą o to co zostanie z 

wieczerzy. Pomimo słabego występu w 

Kotlinie Kłodzkiej, po podliczeniu 

punktów, Sylwester Płachytka 

zdobywa bowiem tytuł mistrzowski na 

jedną rundę przed końcem sezonu.  

 

Przed nami ostatnia eliminacja i 

ostatnie punkty do zdobycia, aby 

ostatecznie podzielić tytułu 

wicemistrzowskie w RPP. A wszystko 

to rozstrzygnie się w połowie listopada 

podczas 11. Rajdu Barbórki 

Cieszyńskiej. Zapraszamy !  ¶ 

 

Tekst: Patryk Koperek 

 

 

 

 

 

Rajdowych emocji ciąg dalszy ! Walka 

na przedostatniej imprezie sezonu w 

ramach RPP sięgnęła zenitu. Na 

malowniczych i niebezpiecznych 

trasach 22. Rajdu Dolnośląskiego 

licznie zgromadzili się zawodnicy 7. 

rundy Rajdowego Pucharu Polski. 

Zapraszamy na relację z tego co 

działo się na trasie. 

 

Tegoroczna edycja "Dolnoślązaka" 

zgromadziła 46 załóg. Bez pomiaru 

czasu za uczestnikami RPP jechało, aż 

ośmiu zawodników. 

 

Rajd rozpoczął OS "Kolonia Gaj", który 

najszybciej pokonał Mateusz Kubat 

(Civic Type=R). Za nim do mety dotarł 

Tomasz Hupało (C2 VTS). Jarosław 

Szeja w Oplu Astrze wykręcił czas 

Hupały zajmując ex aequo drugie 

miejsce. Kolejny na mecie pierwszego 

odcinka był Marcin Scheffler (Civic 

Type=R). 

 

OS 2 – "Dębowina", wygrał już Marcin 

Scheffler. Zostawił za sobą Tomasza 

Hupało i Mateusza Kubata. Kolejni na 

mecie odcinka Jarosław Szeja oraz 

Jacek Jurecki (Civic Type=R).  

 

OS 3 = "Radkowska Perła" należał 

znów do załogi Scheffler / Marciniak. 

Drugi czas uzyskał tym razem Tomasz 

Smorawiński   w   BMW   318  IS.   Na 

 

 

 

 

 

 

trzecią lokatę na tym docinku zajechał 

Jarek Szeja. Kolejni byli Tomasz 

Hupało i Marek Mularczyk (C2). 

 

W "generalce" po pierwszej pętli 

prowadził Scheffler mający 8,7 s. 

przewagi nad drugim Hupało oraz 

Szeją, który do zwycięzcy stracił 8,9 s. 

zaś do drugiej lokaty jedynie 0,2 s. 

 

Po ponownym przejeździe OS "Kolonia 

Gaj" w rajdzie prowadził dalej Marcin 

Scheffler, który dołożył kolejne 

sekundy rywalom. Drugą lokatę w 

generalce utrzymywał Tomasz Hupało. 

Dalsze lokaty zajmowali Szeja, 

Jurecki, Tomala oraz Łączka – obaj 

ostatni w Civic'u Type=R.  

 

Przedostatni odcinek specjalny 

"Dębowina 2" należał do Marcina 

Schefflera. Kolejni na metę dotarli w 

kolejności Jacek Jurecki, Mateusz 

Kubat i lider klasyfikacji sezonu = 

Sylwester Płachytka (C2). 

 

Ostatni oes padł jeszcze łupem 

Tomasza Smorawińskiego, który za 

swoimi plecami o 0,9 s. zostawił 

Schefflera i o 2,5 s. Kubata. 

 
 

Zwycięzcą 7. rundy RPP zostali Marcin 

Scheffler jadący z Szymonem 

Marciniakiem. Drugą lokatę 

wywalczyła   załoga   Jacek   Jurecki  /  

 

    

 

 

 

 

              fot. Oskar Dobek 

22. Rajd Dolnośląski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             7. runda RPP  
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Ostatnia, rozstrzygająca, runda Rajdowego 

Pucharu Łużyc – 13. ADMV Lausitz Rallye, odbył 

się jak co roku na zdegradowanych terenach 

kopalni odkrywkowej w okolicach niemieckiego 

Boxberg O.L. w Saksonii. Tym razem w terminie 

12/13.10.2012. 
 

Tegoroczny powrót rajdu do cyklu Deutsche 

Rallye Meisterschaft – Rajdowych Mistrzostw 

Niemiec, wymusił zmiany regulaminowe i do 

zawodów nie były dopuszczone wozy klasy WRC. 

Choć fakt ten już na wstępie zasmucił wielu 

kibiców to organizatorzy zadbali o dobre show i 

dwa takie samochody oglądaliśmy w roli pojazdów 

otwierających trasę. 
 

Uczestnicy Pucharu Łużyc zgłosili się do rajdu w 

liczbie 22 załóg. Część z nich w klasyfikacji DRM, 

a część w klasyfikacji „narodowej”. Do Boxbergu 

przyjechał także lider klasyfikacji punktowej / 

Radosław Typa, który tym razem w Lancerze Evo 

IX, walczyć miał o zwycięstwo w całym Pucharze i 

historyczny wynik dla Polski, gdyż zostałby on 

pierwszym kierowcą z tego kraju, który sięgnął po 

największy laur w całym cyklu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rajdzie, w klasyfikacji Lausitz Cup, nie 

startował zeszłoroczny zwycięzca / Matthias 

Kahle, co skutkowało tym, że na koniec sezonu 

nie został sklasyfikowany. Na liście zgłoszeń przed 

zawodami figurowało 11 załóg z Polski, 5 z Czech, 

5 z Niemiec oraz 1 z Finlandii. 
 

Zmagania w Pucharze rozpoczęły się na 

pokopalnianych szutrach w sobotę około godziny 

10 i przeprowadzone zostały na 7 odcinkach 

specjalnych. Trasa była jak co roku wymagająca i 

niszcząca dla samochodów. Kiedy jedzie się w 

wysokiej na 30 cm koleinie pozostawionej przez 

auta z czołówki to nietrudno o awarię samochodu 

czy inne uszkodzenia. Oczywistym jest, że takie 

rajdy faworyzują samochody napędzane na cztery 

koła. Dlatego też trójka Typa, Tosovski i 

Tomaszek w Lancerach Evo IX była nie do 

dogonienia przez całe zawody i rozegrała walkę o 

punkty między sobą. Radosławowi Typie 

jadącemu z Szymonem Gospodarczykiem nie 

zabrakło wiele, żeby wygrać nie tylko Lausitz Cup, 

ale i cały rajd w klasyfikacji National. Ustąpił on 

16,5 sekundy jedynie Jarriemu Latvali – ojcu 

znanego z Mistrzostw Świata Jarriego/Mattiego, 

jadącemu starą generacją Mitsubishi Lancera.  ➣ 

                        fot. Oskar Dobek 

13. ADMV Lausitz Rallye  
 

     Polacy górą w Pucharze Łużyc.    
         

 

 

 

 

                  fot. Michał Jaros 



  
  
  
  
  
  

 
 
 

 

Poz. Załoga I  II  III  SUMA 

1 Typa Radosław / Gospodarczyk Szymon 6 15 20 41 

2 Ryznar Łukasz / Kohut Jarosław 7 9 10 26 

3 Tošovský Jiri / Kouřil Rudolf 9 - 17 26 

4 Knopt Janusz / Jastrzębski Łukasz - 11 11 22 

5 Macek Karel / Kotál Jakub 5 - 8 13 

6 Roch Marko / Roch Jörg 2 3 6 11 

7 Sikorski Grzegorz / Malicka-Adamiec Małgorzata - 0 7 7 

8 Römer Pierre / Borrmann René 0 0 5 5 

9 Blat Sławomir / Kowalczyk Katarzyna 0 5 0 5 

10 Stywryszko Marcin / Rosik Szymon 3 0 0 3 

11 Křišťan Jiri / Kraucher Martin 1 1 0 2 
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Ostatecznie po dwukrotnym przebyciu oesów 

„Nochten”, „Arena B” i „Reichwalde” oraz jednym 

przejeździe „Rundkurs Sprey”, na metę, jako 

pierwszy w klasyfikacji Pucharu Łużyc, wjechał 

Radosław Typa. Swoim zwycięstwem w 

niemieckiej rundzie i zgarnięciem 20 punktów tym 

samym przypieczętował on wygraną w Lausitz Cup 

2012. To pierwszy polski kierowca … ba ! Pierwsza 

polska załoga, która sięgnęła po ten tytuł od 

początku istnienia pucharu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugą lokatę w rajdzie, ze stratą 49.7 sekundy, 

zajęli Jiri Tosovski / Josef Kral (Evo IX), którzy 

zdobywając 17 punktów uplasowali się na 3. 

pozycji w końcowej klasyfikacji punktowej sezonu.   

 

Podium rajdu uzupełniła druga polska załoga B 

Adam Tomaszek / Grzegorz Dachowski (Evo IX). 

Ich strata do zwycięzcy wyniosła 5:28.8, zaś do 

drugiego miejsca 4:39.1. 

 

Tym samym tytuł najlepszej załogi na Łużycach 

w roku 2012 wywalczyli Radosław Typa / Szymon 

Gospodarczyk. Z wynikiem łącznym 26 pkt 

drugie miejsce zajęli Łukasz Ryznar / Jarosław 

Kohut (Kadett). Trzeci wynik w sezonie wędruje 

zaś do załogi Jiri Tosovski / Josef Kral. 

 

Puchar Łużyc 2012 w poszczególnych klasach 

wygrali: K1 – Pierre Roemer / Michael Klemke 

(Trabant P601), K2 B Jiri Křišťan / Martin 

Kraucher (Skoda 110L Rallye), K3 – Radosław 

Typa / Szymon Gospodarczyk (Fiesta R2 / Evo 

IX), K4 – Łukasz Ryznar / Jarosław Kohut 

(Kadett), K5 – Jiri Tosovski / Josef Kral (Evo X / 

Evo IX).  ¶ 

Tekst: Oskar Dobek 

 

       

                   fot. Michał Mrozek 

 

↑ Jiri Tosovski / Josef Kral – równa jazda przez cały sezon i 

    3. miejsce w klasyfikacji punktowej oraz drugie w rajdzie. 

 

↑ Załoga Tomaszek / Dachowski – zajęła 3. lokatę w rajdzie. 

       

                   fot. Michał Mrozek 

       

 

 

 

 

                                      fot. Michał Mrozek 

↑ Łukasz Ryznar wraz z Jarosławem Kohutem dowieźli do  

             mety w Boxbergu 2. lokatę w łącznej klasyfikacji cyklu. 

 

 

 

 

 

GENERALNA KLASYFIKACJA PUNKTOWA 

Pucharu Łużyc 2012 
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widzieć. No i po namowach taty i wsparciu 

finansowym z jego strony miałem odpowiedni budżet 

na Citroena. Myślę, że była to bardzo dobra decyzja, 

bo juz w swoim debiutanckim starcie udało mi się 

wygrać w klasie, a później było już tylko lepiej. 

 

Opowiedz nam coś więcej o swoim 

samochodzie. Jak z eksploatacją Citroena w 

warunkach amatorskich rajdów ? 

 
P. Rudzki: Moja "Sixa", bo tak go nazywam, 

dysponuje mocą ok. 157 KM. Wyposażony jest w 

skrzynię z przełożeniem 13:64 wraz ze szperą, 

zmieniona jest mapa komputera silnika, wsadzone są 

kute tłoki oraz ostre wałki. Zmieniony jest także cały 

układ wydechowy. Co do eksploatacji to wiadomo, że 

mankamentem każdego Francuza jest tylna belka. 

Dostępność części jest jednak bardzo dobra, a i ceny 

nie są za wysokie.  

 

Ostatnio osiągnąłeś dobry wynik w zawodach, 

które w naszym województwie były nie lada 

nowością. Mowa o KJS „Radkowski Trakt”, który 

zaoferował uczestnikom próby typu MiniOS. Jak 

na KJS to zdecydowane zbliżenie do dorosłych 

rajdów. Powiedz jak Ty oceniasz ten pomysł i tę 

inicjatywę, aby KJSy szły w takim kierunku ? 

 

P. Rudzki: Według mnie w końcu znalazł się ktoś z 

jajami! Nie bał się zorganizować takiej imprezy w 

naszym powiecie. Nie oszukujmy się, ale przez ten 

jeden  KJS  nauczyłem  się  więcej  niż  przez  cały  ➣ 

 

 

 

 

Jesteś młodym zawodnikiem, a w pierwszym 

sezonie startów udało Ci się już osiągnąć 

znaczące wyniki w KJS. Powiedz od czego 

zaczęła się Twoja przygoda z rajdami ? 

 

P. Rudzki: Moja przygoda z rajdami zaczęła się od 

tego, że jako 48letni chłopak pojechałem z moim tatą 

na Rajd Polski i od razu mi się to spodobało. 

Wiedziałem już jakie będzie moje hobby. 4 lata temu 

poznałem grupę fantastycznych ludzi w tym mojego 

obecnego pilota i coraz częściej zacząłem jeździć na 

rajdy, a także pomagałem jako sędzia w różnych 

imprezach amatorskich.  I tak, oglądając z boku 

poczynania chłopaków, postanowiłem sobie, że 

kiedyś na pewno dołączę do tej grupy i razem z nimi 

będę się dobrze bawił. 

 

Citroen Saxo VTS to coraz popularniejszy 

samochód na trasach rajdowych „popularek”. 

Co zadecydowało o tym, że wybrałeś akurat 

takie auto ? 

 

P. Rudzki: Od zawsze podobało mi się Saxo. Małe, 

zwinne auto, którym można nieźle namieszać w 

„generalce”. Początkowo szukałem dobrze 

przygotowanego „Seja”, lecz niestety jak to w życiu 

bywa, gdy uzbierałem pieniądze to nigdzie nie 

mogłem znaleźć fajnego auta. Internet przeglądałem 

kilkanaście razy dziennie i nic. Gdy mój tato 

dowiedział się o tym, że chcę kupić Seicento to, że 

tak  powiem,  stanowczo mi zabronił i powiedział,  że 

mam szukać Saxo i on innego auta w garażu nie chce 

 
 

        

                          fot. Oskar Dobek  

         

 

 

  i jego szybki sukces w KJS. 
Przemek Rudzki 

 

              fot. Sławomir Mulka 
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      ⚫  WYWIAD 

sezon startów. Przynajmniej w jakiejś tam części 

mogłem się poczuć jak kierowca rajdowy. Niestety, 

ale działacze innych automobilklubów próbowali tę 

imprezę położyć, lecz im się to nie udało. Także na 

forach internetowych można było spotkać się z 

krytyką, że „jak auta bez klatek mogą startować w 

takim KJS)ie”. Według mnie ktoś kto nie ma klatki w 

aucie zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z tego co się 

może stać i jakie mogą być tego konsekwencje. 

Według mnie KJS)y powinny iść w takim kierunku jak 

„Radkowski Trakt”, ponieważ możemy na prawdę 

bardzo dużo się nauczyć. Nie niszczymy przy tym tak 

auta i ogólnie możemy czerpać przyjemność z jazdy. 

W całej Polsce już od dobrych dwóch lat amatorzy 

ścigają się na trasach podobnych do tych z Radkowa 

i jak widać wychodzi im to na dobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zamierzasz w najbliższym czasie zrobić 

licencję kierowcy i dążyć do startów w rajdach 

wyższej ligi czy na przyszły sezon planujesz 

zostać jeszcze w KJSach i nabierać 

doświadczenia ? 

 

P. Rudzki: Na chwilę obecną jest mi ciężko 

cokolwiek powiedzieć, bo jak wiadomo wszystko 

uzależnione jest od pieniędzy. W przyszłym roku 

planuję przejechać kilka „kajtków”, ale na pewno nie 

więcej niż 3)4 … 
 

Na sam koniec chciałbym serdecznie podziękować 

naszym głównym partnerom, a mianowicie Sklep 

Motoryzacyjny Moto)Centrum Kłodzko ul. Zajęcza 4h 

oraz Tartak Goworów z Goworowa, a także Jackowi 

Kucharskiemu za to, że dzielnie opiekuje się naszą 

"Sixą".  ¶ 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

 

 

 

        
 

 
 

                    fot. Oskar Dobek  

 

     
 

 
 

                   fot. Joanna Zabuska 

 

                  fot. Mariusz Szczepaniak 

 

     
 

 
 

 

                       fot. Krzysztof Gabrysiak 
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     ⚫ MODELARSTWO RAJDOWE 

model jak najlepiej odzwierciedlający oryginalną 

rajdówkę. Dzięki dobremu przygotowaniu budowy od 

strony merytorycznej (opisy, dokumentacja, zdjęcia z 

rajdów) nasze kolejne "cudeńka" zaopatrywane były 

w coraz więcej elementów (wentyle do kół, kamera, 

przełączniki na kokpicie, zapinki na masce), które 

sprawiały, że model wyglądał bardzo realistycznie.  

Czasami dochodziło nawet z tego powodu do kłótni, 

bo np. gotowy model różnił się od oryginału 

drobnymi szczegółami, które zostały wychwycone 

przez "starych wyjadaczy". To nie oznacza, że 

wytykamy palcami, a służy wyciągnięciu wniosków i 

nie popełnianiu błędów przy następnym modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyle powinno wystarczyć tytułem wstępu do 

ogromnego działu, jakim jest modelarstwo 

redukcyjne. W następnym numerze chcielibyśmy 

przedstawić Wam już konkretne relacje z budowy 

wiernych replik aut rajdowych. W swojej bazie 

posiadamy mnóstwo rajdówek, różnych marek i w 

różnych specyfikacjach oesowych. Mam nadzieję, że 

z uwagą i zaciekawieniem będziecie śledzili 

dokonania modelarzy z modelowanie.fora.pl, a 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy także do 

odwiedzenia nas w Internecie.  ¶ 

Tekst: Krzysztof Misiuk 

Foto: Archiwum prywatne 

 

Miło mi jest powitać wszystkich Czytelników w 

nowym dziale modelarstwa rajdowego. Zapewne 

wielu z Was zapyta, cóż to takiego "modelarstwo 

rajdowe". To oczywiście skrót myślowy, który z 

kolegami chcielibyśmy rozwinąć i przedstawić Wam 

techniki, sposób i efekty naszych prac. Jesteśmy 

modelarzami tzn. budujemy repliki samochodów w 

skali 1:43 i 1:24, a że jesteśmy w temacie 

rajdowym, nasza profesja polega właśnie na 

budowaniu (nie sklejaniu☺) replik aut rajdowych i na 

prawdę mamy w tym temacie sporo do powiedzenia. 

 

Jak zaczynaliśmy ? Hmm, ciężko powiedzieć jak robili 

to inni, ale może kilka słów o nas i o naszym forum. 

Można powiedzieć, że nasza przygoda "na dobre i na 

złe" rozpoczęła się w momencie kiedy 

"Subaromaniak" KrisKristoffers i fani rajdów 

samochodowych Mulczas oraz Bujon, połączyli swoje 

siły zakładając forum internetowe o nazwie 

modelowanie.fora.pl. Jak każdy początek i nasz nie 

był łatwy jeśli chodzi o budowanie rajdówek w skali 

1:24, bo każdy z nas jak to się mówi w gwarze 

modelarskiej "popełnił" jeden, może dwa, modele. 

Jednakże zamiłowanie do sportu rajdowego i chęć 

zbudowania swojej pierwszej, małej, doskonale 

odwzorowanej repliki było naszym pierwszym celem. 

 

Niektórzy z szanownych czytelników pewnie 

zastanawiają się po co budujemy nasze modele, do 

czego są nam potrzebne ? Odpowiedź jest w miarę 

prosta. Po prostu jako miłośnicy sportu rajdowego 

chcieliśmy mieć na swojej półce replikę auta 

rajdowego naszego ulubionego kierowcy rajdowego, 

któremu kibicowaliśmy lub kibicujemy na odcinkach 

specjalnych. Tak było na początku, ale po pewnym 

czasie samo posiadanie modelu nie wystarczyło. 

Dzięki uporowi, cierpliwości (to cecha najważniejsza 

u rozsądnego modelarza) oraz ciągłemu pogłębianiu 

wiedzy  i  technik  budowy  staraliśmy  się  zbudować  

Modelarstwo rajdowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Czyli miniaturowe rajdówki w skali 1:24 i 1:43 



  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bywając na rajdach i przyglądając się kibicom śmiało można stwierdzić, że rajdowym 

zapaleńcom nie daleko do piłkarskich „kiboli”. 

 

Każdy rajd rozgrywany w naszym kraju kryje za sobą masę historii o tych 

prawdziwych kibicach, jak i zwykłych burakach, którzy nie mają pojęcia 

co tutaj robią ani o jak wysoką stawkę toczy się gra, jednak znaleźli kolejną 

okazję do wypicia kilku piw albo jakiejś głębszej butli. 

 

Spotkałam się z opiniami, że to kibicie RSMP mają ostre języki, a RPP są 

tą bardziej utemperowaną wersja publiczności, jednak po tym co zobaczyłam moim zdaniem 

kibic to kibic ... 

 

Kiedyś było inaczej. 

 

Cofnijmy się 15 czy 20 lat do tyłu. Rywalizacja na oesach nie przenosiła się  

poza taśmy. Widzowie kibicowali każdemu, dopingowali często całą rozgrywkę, nie dany 

team. A dzisiaj ... Dzisiaj spotykamy się z ludźmi, którzy w niecenzuralny sposób 

życzą najbliższego drzewa drużynie przeciwnej. 

  

Ale pewnie teraz to już nikogo nie dziwi ... Szybko zapominamy o latach prawdziwych 

rajdów, pięknych tras, atmosfery którą czuło się już przed stanięciem przy odcinku.  

Oglądanie przejazdów sprawiało ogromną przyjemność i radość i choć dzisiaj  

technika ruszyła do przodu, zabezpieczenie, służby i sprawy organizacyjne są 

nowocześniejsze, to nie zapewnia to już klimatu tamtych lat. 

 

Chamstwo i prostactwo, które spotykamy na odcinkach, możemy również spotkać  w 

Internecie. Tutaj w sieci, wystarczy przejrzeć fora, aby natknąć się na pełne 

"życzliwości" i "kultury" wypowiedzi. Kibice nawzajem się nakręcają, nikt nie chce 

pozostać dłużny oraz pozwolić obrazić swojego bohatera. 

 

Dobrze byłoby załagodzić jednak te polskie obyczaje ☺ Nie chce wnosić żadnych apeli 

(bo buractwo jak było tak będzie) jednak czasami, gdy kusi nas, aby równie "ładnie" 

odpowiedzieć, puśćmy chamskie wypowiedzi w eter, a sami dajmy się ponieść prawdziwej 

rajdowej atmosferze ☺ ¶ 

 

MIŁOŚNICZKA RAJDÓW :* 
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OBYCZAJE . . . 
 

 

A więc krótka konkluzja po „Dolnośląskim”. 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  FELIETON 
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      ⚫  INFORMACJE PRASOWE 

Marek także musi skorzystać z SR w 

pierwszym dniu. Po tym incydencie 

zapowiadał jazdę na dojechanie, która 

przed wakacyjną przerwą przyniosła efekt 

w postaci punktów. Taktyka ta sprawdza 

się i w Koszycach ostatecznie zajmuje 7. 

miejsce w klasie.  
 

Klasa A5 to dwa wysłużone 106 Rally, a za 

kierownicami Michał „Yogurt” Jonko i 

Przemek Bronicz. Michał do 5. odcinka 

notuje świetne czasy w czołówce, jednak 

popełnia błąd, wypada z trasy i musi 

skorzystać z SR. Stara się nadrobić swój 

błąd, jednak na 12. odcinku SupeRally wita 

go raz jeszcze. Przemek Bronicz zakończył 

jazdę praktycznie zaraz po starcie z 

powodów technicznych.  
 

Cóż można powiedzieć więcej, w 

Koszycach zaliczyliśmy niezły festiwal 

SupeRally, o którym trzeba szybko 

zapomnieć.  
 

Chwila oddechu i przed nami już Rajd 

Polski 6 najbardziej prestiżowa impreza w 

kraju. Rozegrana w dniach 10616 

października na malowniczych mazurskich 

trasach. Organizatorzy wyznaczyli 13. 

szybkich i wybijających odcinków, które 

zawodnikom przyniosły wiele obaw. WRSMP  

zbliża się ku końcowi, więc mocno już 

obciążone budżety nie pozwoliły niektórym 

załogom na start, innym zbudować nowych 

samochodów. Mimo tego, nastawienie 

przed rajdem było bardzo optymistyczne.  

W WRC samotnie Krzysiek Pawlak, który po 

powtórce z Koszyc zapowiada zmianę klasy 

na N4 lub S2000. 
 

W N4 Lancerem EVO VIII pojawił się pełen 

optymizmu Patryk Kubicki. Niestety Patryk 

ma problemy z elektroniką już od samego 

początku. Na drugim odcinku 

posłuszeństwa odmawia pompa paliwa w 

EVO. Usterkę udaje się usunąć, a Patryk 

chce nadrobić czas doliczony w SR. Jednak 

na 11. odcinku uderza dość mocno 

przodem i uszkadza chłodzenie. Jedzie 

dalej, po czym na 12. odcinku zatrzymuje 

się na poboczu i kończy rajd. Artur Własiuk 

w Imprezie N14 też nie przywiózł nam 

punktów. Źle dobrane zawieszenie na 

ciężkie, mazurskie, szutrowe odcinki 

przełożyło się na dwukrotne bardzo 

poważne uszkodzenie samochodu. Po 

rajdzie chłopaki z N4 nie kryli 

rozczarowania. 

 

Historia lubi się powtarzać i tak w S2000 

Nikodem Wiśniewski (Fiesta S2000) 

skutecznie rozbija samochód co odcinek i 

zbiera kary z SupeRally. Ciężko mu 

powiedzieć co było tego przyczyną. Brak 

koncentracji ?  

 

 

 

Blue  Arrows  Rally  Team 

na wirtualnych oesach. 
 

Przerwa wakacyjna w Wirtualnych 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach 

Polski minęła bardzo szybko. Przerwa nie 

oznaczała jednak typowych wakacji. W 

tym czasie zawodnicy z zespołu przejechali 

wiele mniejszych imprez, a także odcinków 

testowych. 
  
Jedyna zagraniczna runda w cyklu, Rajd 

Koszyc, odbył się w dniach 19625 września. 

Jedenaście biało niebieskich rajdówek 

stanęło na starcie. Królewska klasa 

obsadzona była przez Grzegorza Szkucika 

(C4 WRC 04) i Krzysztofa Pawlaka (Focus 

RS WRC 06). Niestety Citroën Grześka nie 

przechodzi badania kontrolnego i na polu 

walki zostaje sam Krzysiek. Na 

nieszczęście rozbija on swój samochód na 

OS „Borda”, korzysta z systemu SupeRally, 

po czym doszczętnie już rozbija się na OS 

„Dubnik”. 
 

Artur Własiuk w N6grupowej Imprezie od 

samego początku ma problemy z układem 

kierowniczym. Usterki tej nie udaje się 

usunąć, stąd też 2xSR i miejsce w trzeciej 

dziesiątce.  
 

W klasie S2000 do rywalizacji zgłosili się 

Nikodem Wiśniewski (Fiesta S2000) i Patryk 

Kubicki (207 S2000). Nikodem rozbija 

swoją Fiestę zaraz po starcie. Auto daje 

się szybko odbudować na serwisie, jednak 

pilot musiał być przetransportowany na 

badania, tym samym występ Niko 

zakończył się. Patryk kończy jazdę 

niewiele dalej. Uderzenie niby nie było 

mocne, jednak skrzynia biegów oberwała 

na tyle, że nie dało się już ruszyć z 

miejsca.  
 

W S1600 dwa VW Polo, a w nich Marcin 

Kaleta i Szirer. Jeden i drugi podziela losy 

chłopaków z S2000. Po naliczeniu czasu za 

SR zajmują odpowiednio 19. i 20. miejsce. 
 

Dwie Łady w klasie A6 prowadzone przez 

Pawła Bogdanika i Marka Sołka to już inna 

bajka. Jak powiedział Paweł, plan wykonał 

tylko w połowie. Popełnił błąd z doborem 

opon (w drugim dniu), zalicza drobną 

wycieczkę w teren i kończy rywalizację z 

SR, co nie pozwala mu zdobyć punktów. 

 

 

 
 

 
 

 
 

             fot. BART 

 
 
 
 

 
 

W S1600 dwóch kierowców i dwa różne 

samochody. Marcin Kaleta w Polo notuje 

świetny czas na pierwszym odcinku, by na 

drugim popełnić błąd i zaliczyć SR. Próbuje 

odrobić straty i z odcinka na odcinek jest 

coraz wyżej, kończy jednak na 15. 

miejscu. Szirer pojawia się w rzadko 

spotykanym już Fiacie Punto. Od początku 

zapowiada asekuracyjną jazdę, która 

przynosi efekty w postaci 8. miejsca w 

klasie. Na mecie był zadowolony: 

„Zdecydowanie najfajniejszy rajd w 

sezonie. Jeszcze nie miałem na żadnym 

takiego funu z jazdy. Generalnie bez 

większych przygód”. 
 

Pechowa tym razem klasa A6 z dwoma 

ładami 6 Markiem Sołkiem i Pawłem 

Bogdanikiem. Marek wystartował świetnie, 

ale na drugim odcinku cały zespół zamarł, 

gdy dotarła informacja, iż na odcięciu 

wleciał w drzewa. Całe szczęście załoga 

nabyła tylko kilka potłuczeń. Jak 

powiedział później Marek, przyczyną była 

awaria układu kierowniczego. Paweł z 

założenia chciał się dowieźć do mety tego 

rajdu i zobaczyć co z tego będzie. Daleko 

nie zajechał, bo już na trzecim odcinku 

łapie SR. W drugim dniu nie starcza już 

niestety czasu na odrobienie strat i Polski 

kończy na odległym miejscu.  
 

Jak powiedział przed rajdem Michał Jonko, 

nie udało mu się zapiąć budżetu i czasu na 

S2000 przed Rajdem Polski. Dlatego też 

wystartował swoim Peugeotem 106. Cóż 

można dodać do wypowiedzi Michała po 

rajdzie: „Najważniejsza impreza w sezonie 

zakończyła się dla mnie dość szczęśliwie. 

Mimo małej ilości przejechanych testowo 

kilometrów przed rajdem udało się 

osiągnąć dobry rezultat ( 2. miejsce w 

klasie A5. Myślę, że gdyby nie błąd na 

odcinkach otwierających i zamykających 

rajd, to byłaby duża szansa na pierwsze 

miejsce w A5. Ale takie są rajdy”. Chyba 

tylko życzyć takich i jeszcze lepszych 

rajdów. 
 

Ostatecznie BlueArrows Rally Team 

wyjeżdża z Mikołajek z 18 punktami na 

koncie, pnąc się powoli w górę tabeli 

zespołowej. A już 31. października 

wracamy na asfaltowe odcinki Rajdu 

Dolnośląskiego, przedostatnią rundę 

WRSMP !  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

             fot. Mariusz Szczepaniak 
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      ⚫  INFORMACJE PRASOWE 

 

KABET Rally Team po KJS 

„Jesień 2012”. 
 

No i kolejny rajd za nami. Tym razem VI 

runda RSMJG była rozgrywana w Zgorzelcu, 

po raz drugi już jako Memoriał Kasi 

Czypionki. Zaczęło się od kiepskiej dyspozycji 

kierowcy ☺ i problemów na BK ) nigdy 

wcześniej nikt nie robił problemów odnośnie 

mocowania pasów, ale jakoś zostaliśmy 

dopuszczeni. Pierwsze dwie pętle rajdu były 

asfaltowe, ale głównie "pachołkolandia" co 

niezbyt lubimy. Potem przenosiny na szutry, 

co już bardzo lubimy ☺ 
 

Rajd rozpoczął się od odcinka „Eden” ) 

asfaltowy plac i 6 pachołków ... „Targowisko” 

nawet nam się podobało, bo było sporo syfu i 

ciekawiej skonfigurowane. Na obu kręciliśmy 

czasy mniej więcej w połowie stawki.  
 

Na próbie na ulicy Warszawskiej popełniliśmy 

bardzo głupi błąd ) nie pojechaliśmy 

pomiędzy słupki, tylko z jakiegoś powodu 

chciałem cisnąć prosto do końcowego, więc 

bloki, cofanie i strata ok. 15 sekund ...  
 

Sytuację ratował flagowy odcinek 

zgorzeleckich rajdów – „Gronów”, na którym 

od razu wykręciliśmy drugi czas w klasie. 

Druga pętla to znowu okolice połowy stawki i 

przestrzelenie mety na Warszawskiej ☺ Na 

szczęście potem już zjazd na serwis, zmiana 

opon i lecimy na szutry ... 
 

Pierwszy odcinek drugiego etapu to fajna, ale 

dziurawa "Autostrada", na której 

wykręciliśmy drugi czas za rewelacyjnie 

jadącym Jackiem Januchtą. Potem 

przerobiony „Gronów II”, teraz z bardzo fajną 

szutrową partią i metą lotną, gdzie zrobiliśmy 

czwarty czas. Dalej „Pokrzywnik” znowu z 

czwartym czasem i kapciem. Sprawna 

wymiana koła na dojazdówce sprawiła, że nie 

dostaliśmy kary czasowej i rozpoczęliśmy 

drugą pętlę tym razem plasując się na 

miejscu piątym, szóstym i piątym. Na koniec 

jeszcze jeden przejazd "Autostrady" i jeszcze 

raz piąte miejsce. 
 

Rajd ukończyliśmy na miejscu czwartym, 

znowu poza podium ... Gratulacje dla 

zwycięzców i dziękujemy za dobrą walkę. 

Takie są rajdy, na pewno jeszcze powalczymy 

na Barbórce Turoszowskiej za miesiąc !  ¶  
 

Informacja Prasowa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

             fot. Oskar Dobek 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

             fot. Mariusz Szczepaniak 

  Wejdź na www.PAJACYK.pl ! 
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