
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⚫ NR 2 ⚫ GRUDZIEN 2011 ⚫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KJS „MISTRZ JG” 
 RELACJA 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 

                     BC RALLY TEAM 
                                      WYWIAD    

    

‘Dominator’ zdobywa tytuł i dzIekuje... 



  

  
  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP  |  2 / 2 0 1 1   g r u d z i e n 

 

 

 
 

 
 

      ⚫  SPIS TREŚCI 

 
      Adres redakcji:   Redakcja „RallyCup" 

       Plac Wolności 26/9 

       57-530 Międzylesie 
 

 

      E-mail:  biuro@rallycup.pl     Web:  www.rallycup.pl     Skład i łamanie:  Oskar Dobek     Korekta:  Oskar Dobek 

      Redaktor Naczelny:   Wojciech „Wirus” Hajtałowicz - wirus@rallycup.pl 

       Z-ca Red. Naczelnego:   Oskar Dobek - oskardobek@rallycup.pl 

      Redaktorzy:   Patryk Koperek - patrykkoperek@wp.pl  |  Tomasz Juranek - tomso@rallycup.pl 

       Serwis foto:   Oskar Dobek  |  Mariusz Szczepaniak  |  Patryk Epner  |  Marcin Misiura  

        Współpraca:  Patryk Korbel | Patryk Epner 

       Zdjęcia na okładce:   Oskar Dobek 
 

 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń 

⚫ RELACJA 

      � KJS „Turów – Barbórka 2011”  |  STR. 45 

      � KJS „Mistrz Jeleniej Góry”  |  STR. 69 

      � Rozmowa o jeleniogórskich KJS�ach  |  STR. 1013 
 

 

 

 

 

 

⚫ Z POLSKI 

      � 37. Rajd Barbórka Cieszyńska  |  STR. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ LAUSITZ CUP 

      � Rajdowy Puchar Łużyc, czyli jak to się  

            wszystko zaczęło  |  STR. 1516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ZAWODNICY 

      � Asterix RT propaguje rajdowe bezpieczeństwo  |  STR. 17 

      � BC Rally Team po KJS „Turów�Barbórka 2011”  |  STR. 17 

      � BC Rally Team w 7 rundzie KJS „MJG”  |  STR. 18 
 

 

 

 

 

 

⚫ WYWIAD 

      � BC Rally Team –   Patryk Epner znów na trasie  |  STR. 1921 
 

 

 

 

 

 

⚫ SAM. RAJDOWE 

      � FIESTA czyli co samochód może mieć wspólnego  

           z wielką wyżerką  |  STR. 2224 

 
 
 

 W numerze: 
 

⚫ NEWS  |  STR. 3 
 



  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

 

Rally CUP  |  2 / 2 0 1 1   g r u d z i e n 

 

 

 
 

 
 

 

      ⚫  NEWS 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER 

 

Chcesz dostać przypomnienie o 

najnowszym numerze magazynu 

na swojego e-maila ? 

 

 

NIC PROSTSZEGO !!! 

 

 

Wyślij do nas e-mail na adres: 

newsletter_rallycup@wp.pl 
 

W temacie wpisując „subskrypcja” 

i dopisz się do listy mailingowej ... 

 

 

Na podany adres e-mail wyślemy 

informację o wydaniu najnowszego 

numeru wraz z jego spisem treści. 

 
 

POLECAMY I ZAPRASZAMY  :-) 
 

 

Na łamach naszego Magazynu pojawia się 

nowy dział – „OGŁOSZENIA”. Rajdową 

„giełdę” ogłoszeń drobnych kupię/sprzedam/ 

zamienię znajdziecie teraz na końcu każdego 

numeru ☺ 

 

WYŚLIJ NAM SWOJE 

OGŁOSZENIE !!! 
 

Opublikujemy je całkowicie za darmo. 

 
Minimalne warunki jakie musi spełniać 

ogłoszenie to : 
 

Długość   maksymalnie 60 wyrazów. 

Określone warunki transakcji – cena lub zamiana. 

Dane kontaktowe – przynajmniej numer telefonu. 

Opcjonalnie jedna fotografia. 

 

WIĘCEJ POD ADRESEM: 

www.rallycup.pl/regulamin_ogloszen.pdf 

 
Ogłoszenia należy wysyłać na adres e4mail: 

biuro@rallycup.pl 

W temacie maila wpisując „Ogłoszenie” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja „RallyCup” zastrzega sobie prawo do  
redakcji  treści ogłoszeń 

Rusza dział   

OGŁOSZENIA ! 

fot. M-Sport 
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      ⚫  RELACJE 

Same zmagania uczestników były 

niespodziewanie emocjonujące, gdyż między 

innymi już na pierwszej próbie efektownym 

„strzałem w krawężnik” swoje zmagania 

zakończyła załoga pomarańczowego Opla Astry 

)   Igor  Miliński   /   Michał   Miliński.   Pozostałej   

        grupie     wszystkie     próby    udało    się  

           przejechać  bez  większych  problemów,   

              choć  dość wyboista  droga leśna dała  

               się  we  znaki  nie   jednej,   skądinąd  

                przydatnej,   płycie   pod    silnikiem.   

               Dużo  rywalizacji   przyniosła   jednak  

              walka   dwóch  weteranów  tego  typu  

           imprez  –   Jacka  Januchty  oraz  Piotrka  

                     Czypionki.     Podczas     ostatnich  

                     zawodów     organizowanych     w  

         Zgorzelcu ten pierwszy nie dał 

„Dominatorowi” szansy na zwycięstwo, ale jak 

mawiają nasi zachodni sąsiedzi – „ordnung 

muss sein” i tym razem Piotrek wziął rewanż 

nad naprawdę bardzo szybkim czerwonym CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W klasyfikacji generalnej, po zaciętej walce z CC 

Jacka Januchty, ostatecznie zwyciężyła załoga 

Piotrek Czypionka / Grzegorz Gruszczyński 

(Corsa). Drugie miejsce zajęła załoga 

wspomnianego CC – Jacek Januchta / Marta 

Matuszczyk, zaś podium uzupełnili Piotr 

Kociełowicz / Aleksander Kociełowicz (Uno 

Turbo).  ➣ 

 

W niedzielę 20 listopada 2011 na trasach wokół 

odkrywkowej kopalni węgla brunatnego KWB 

„Turów” odbyła się Konkursowa Jazda 

Samochodem „Turów)Barbórka 2011”.  

 

Pomimo  tego,  iż  impreza  była  zakoń) 

czeniem      sezonu       amatorskich  

zawodów  rajdowych  w  Automobil) 

klubie    Zagłebie    Turoszowskie  

frekwencja     nie     była     zbyt  

wysoka,   a   na   starcie   stanęło  

tylko   13   załóg   z   czego   3   

w  samochodach terenowych.  

 

Organizator   przygotował   dla  

uczestników 9 prób sprawno) 

ściowych  ułożonych  w  ciekawej  

konfiguracji. W pierwszej części KJS)u załogi 

zaczynały jedną próbą na placu autobusowym 

kopalni oraz dwukrotnym przejazdem na placu 

Bazy Transportowej i na zwałowisku 

kopalnianym. W drugiej części,  po objechaniu 

odkrywki również dwukrotnie zaliczały  próby 

przygotowane na placu budowy koparek oraz na 

leśnej drodze w okolicach Białopola, gdzie 

zorganizowano, tak lubiany przez zawodników 

oraz kibiców, odcinek w stylu „MiniOS”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomimo już nieco zimowej aury, atmosfera 

imprezy była świetna, a organizujący ją 

automobilklub wyraźnie dokłada wszelkich 

starań, aby amatorskie zawody były coraz 

bardziej „profesjonalne”. 

    

Turoszowska Barbórka za nami  – 

relacja z KJS „Turów-Barbórka 2011” 

     fot. Oskar Dobek 

 

 
 

 
 

 

        fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

W poszczególnych klasach zwyciężyli: Klasa 2 – 

Jacek Januchta / Marta Matuszczyk (CC); Klasa 3 

– Piotr Czypionka / Grzegorz Gruszczyński 

(Corsa); Klasa 4 – Piotr Kociełowicz / Aleksander 

Kociełowicz (Uno); Klasa 5 (terenowe) – Tomasz 

Dąbrowski / Andrzej Szmurko (Vitara).  ¶ 
 

Tekst: Oskar Dobek 

 

    fot. Oskar Dobek 

         fot. Oskar Dobek 

 

↑ Piotrek Czypionka / Grzegorz Gruszczyński – najszybsza   

załoga podczas całego KJS u oraz w klasie 3. 
 

 

↑ Oto jak po spotkaniu z krawężnikiem wyglądało koło  

Astry załogi Miliński / Miliński. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         fot. Oskar Dobek 

↑ Jacek Januchta / Marta Matuszczyk w szybkim oraz dobrze  

przygotowanym CC nie dali rady rutynowanemu Piotrkowi  

‘Dominatorowi’ Czypionce, ale wygrali klasę 2 ☺ 

↑ Uno Turbo to rzadkie i szybkie auto. Załoga Kociełowicz /  

Kociełowicz wygrała nim najmocniejszą klasę 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  RELACJE 

Bez wątpienia największym zainteresowaniem 

kibiców cieszyła się próba najbardziej "rajdowa" 

☺ Kilometrowy odcinek szutrowej drogi, 

zlokalizowanej na okalających Mysłakowice 

malowniczych łąkach już kiedyś był też 

fragmentem oesu Rajdu Karkonoskiego. Część 

uczestników jeszcze na dzień przed startem 

narzekała na forach internetowych na dziurawą 

nawierzchnię, nie nadającą się nawet na off-

road, ale ostatecznie okazało się, że ekipa 

organizacyjna stanęła na wysokości zadania i 

wiedziała co wybiera, a przejazdy odbyły się bez 

większych problemów i dały zarówno 

uczestnikom jak i kibicom dużo radości, 

zwłaszcza na efektownych podbiciach ☺ 

 

Powrót chłopaków z rutynowanej ekipy, która 

organizację "kajtków" w stolicy Karkonoszy 

opanowała niemal do perfekcji, pokazuje iż 

można, jeśli się chce, sprawić, aby nawet na 

poziomie KJS-u zabawa w rajdy była świetna. 

Trzeba także przyznać, że każda kolejna impreza 

spod ich ręki jest ciekawsza. Jeśli w przyszłym 

roku progress nadal będzie na takim poziomie to 

niedługo być może frekwencja 30 załóg stanie 

się w jeleniogórskich zawodach normą. 

 

Frekwencja w niedzielnych zawodach była zaś 

zaskakująco duża - 36 aut na starcie + 1 nie 

dopuszczony. Po 10 próbach do mety dotarło 35 

załóg, z rywalizacji odpadli jedynie Marcin 

Stywryszko / Jacek Szewczuwianiec jadący 

profesjonalnie     przygotowanym     Civic'em   ➣ 

 

Po raz drugi w tym sezonie Jacek Januchta, 

jadący z Martą Matuszczyk (CC), wygrał rundę 

KJS "Mistrz Jeleniej Góry". Seryjny zwycięzca - 

Piotrek Czypionka (Corsa) - zajmując tym razem 

tylko 4. lokatę w generalce i pierwszą w swojej 

klasie, przypieczętował ósmy z rzędu tytuł 

Mistrza Jeleniej Góry w klasie 3 i odebrał 

największy puchar oraz trafił nagrodę rzeczową. 

 

W ramach ostatniej rundy KJS w Jeleniej Górze 

Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawą 

trasę będącą jakoby mixem najlepszych i 

najciekawszych tras jakie pojawiły się w 

lokalnych amatorkach w tym roku. Trasa 

zawierała 4 różne próby - Marczyce, Jednostka  

x 2 oraz Mini OS w Mysłakowicach, które łącznie 

złożyły się na 10 prób całego KJS-u. 

 

 

 
 

 
 

                  fot. Oskar Dobek 

               fot. Mariusz Szczepaniak 
 

↑ Marcin Stywryszko / Jacek Szewczuwianiec – jedyna  

załoga, która nie dotarła do mety KJS�u. 
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      ⚫  RELACJE 

Jako, że 7 runda "Mistrza JG" była już ostatnią w 

tym roku na zakończeniu w klubie Street23 

rozdano także puchary i tytuły za cały sezon. 

Nie mogło być inaczej i 8. tytuł z rzędu w klasie 

3 zdobył Piotrek Czypionka jadący z 

Grzegorzem Gruszczyńskim (Corsa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 W pozostałych klasach tytuły zdobyli: 
 

⚫ Klasa 1 
 

 

  3 Mistrz 3 Tomasz Ochrombel (SC) 

  3 vice Mistrz – Marcin Kmiołek (CC)  

  3 2 vice Mistrz – Leszek Bernacki (126p) 

 

⚫ Klasa 2 
 

 

  3 Mistrz – Piotr Hatlaś (Polo) 

  3 vice Mistrz – Piotr Janicki (Starlet) 

  3 2 vice Mistrz –  Jacek Adamski (Swift) ➣ 

   

 

w klasie GOŚĆ. Tak duża ilość zgłoszonych 

załóg pokazuje, że nawet amatorskie zawody 

mogę cieszyć się dużą popularnością, a kiedy 

zapewnia się ciekawą i do tego kompaktową 

trasę to każdy może przyjemnie spędzić czas. 

 

Najszybszą załogą podczas 7 rundy KJS „Mistrz 

Jeleniej Góry” okazali się Jacek Januchta / 

Marta Matuszczyk (CC). Zaś W 

poszczególnych klasach zwyciężyli:  

 

Klasa 1 – Leszek Bernacki / Patryk Jarzyna (126p); 

Klasa 2 – Jacek Januchta / Marta Matuszczyk (CC); 

Klasa 3 – Piotrek Czypionka / Grzegorz Gruszczy  

ński (Corsa); 

Klasa 4 – Maciej Jary  / Tomasz Żołyniak (Sunny); 

Klasa GOŚĆ – Tomasz Zawadzki / Bartosz Smętek  

(Corsa). 

 

REKLAMA: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                    

 

                                               fot. Oskar Dobek 
                    

                    fot. Mariusz Szczepaniak 
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      ⚫  RELACJE 

 

Na koniec mamy dla Was bardzo ciekawy 

wywiad przeprowadzony z Piotrkiem Czypionką 

zaraz po zakończeniu ceremonii rozdania 

nagród, w którym zdradza on nam co będzie 

dalej z jego rajdową karierą oraz mówi o ciężko 

zdobytym, ósmym tytule mistrzowskim: 

 

Red: Piotrek, to Twój ostatni start w KJS*ach, nie 

udało się na zakończenie po raz kolejny wygrać 

bo byłby ładny akcent, ale jesteś zadowolony i 

widzę uśmiech na Twojej twarzy ... 
 

P. Czypionka: Jestem zadowolony ! No nie 

udało się generalki dzisiaj ściągnąć, zawodnicy 

jechali bardzo dobrze. Ten który wygrał 

generalkę * Jacek, jest bardzo dobrym kierowcą, 

Piotrek jest bardzo dobrym kierowcą ... no nie 

udało się, może zabrakło tego czegoś, może 

dzisiaj słaba dyspozycja, nie wiem, nie będę się 

tłumaczył.  

Rajd ogólnie był fajny, bardzo mi się podobał. 

Śliski ... techniczny to nie powiem, ale śliski 

bardzo, no i co ... myślę, że ten uśmiech pewnie 

dlatego, że koniec sezonu. Tytuł zdobyty, choć 

bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko, ale na 

swój sposób wbrew pozorom Ci ludzie i to 

wszystko co tutaj się działo przez ten rok 

pomogło mi też przetrwać to wszystko. No i 

myślę, że w przyszłym roku jak się zobaczymy to 

ja już jako kibic będę. Popatrzę jak inni jeżdżą z 

piwkiem w ręku ☺ 

 
Red: Skończyłeś jeździć w KJS*ach, ale czy jest 

jednak ta chęć wystartować czymś mocniejszym, 

gdzieś okazjonalnie, w jakimś większym rajdzie ? 
 

P. Czypionka: To jest tak ... nie wiem jak 

zareaguje mój organizm w przyszłym roku, jak 

ogłoszą kalendarz, a ja zostanę w domu albo 

przyjadę zobaczyć coś z boku. Bo zawsze 

odruchowo startowałem, wsiadałem do 

samochodu i jechałem. Planów tak na prawdę 

nie ma ... biję się z myślami czy nie spróbować 

pojechać po prostu w cyklu Pucharu Polski, 

zrobić licencję i pojechać ... nie wszystkie 

eliminacje bo nie ma takiej możliwości, pojechać 

2*3 sprawdzić się, może nie tyle coś uzyskać, ale 

przejechać po prostu  ➣ 

 

 

⚫ Klasa 3 
 

 

  * Mistrz * Piotr Czypionka (Corsa) 

  * vice Mistrz – Rafał Zabuski (Civic)  

  * 2 vice Mistrz * Mariusz Kanigowski (Golf) 

 

⚫ Klasa 4 
 

 

  * Mistrz – Adam Chwałek (Astra) 

  * vice Mistrz * Maciej Jary (Sunny) 

  * 2 vice Mistrz * Szymon Chadży (Neon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeleniogórski KJS zamknął także piękną erę 

startów wielkiego Mistrza lokalnych „amatorek” 

* Piotrka Czypionki. ☺ 8 tytułów mistrzowskich z 

rzędu w cyklu "Mistrz Jeleniej Góry" to ogromny 

dorobek. Piotrek wzruszony wygłosił na 

zakończenie krótką mowę, a jej zdaniem 

podsumowującym było * "nie zapominajcie o 

mnie". I nie ZAPOMNIMY !! Potem  gratulacjom  i  

owacjom  nie  było końca.  

 

Nasza redakcja również przyłącza się do 

gratulacji i pragniemy Ci Piotrek serdecznie 

podziękować za to, że przez tyle lat bawiłeś nas 

swoją świetną jazdą. Piotrek, dla nas jesteś 

najlepszy !! ☺ 

 

Od Automobilklubu Karkonoskiego popularny 

"Dominator" dostał także prezent w postaci 

projektu graficznego, nietypowej, wyjątkowej 

okładki czasopisma rajdowego "WRC". 

 

             

        

                   fot. Oskar Dobek 

 

↑ 8 krotny Mistrz � „Dominator” � Piotrek Czypionka, jego 

pilot Grzegorz Gruszczyński i ich czerwony Opel Corsa. 
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      ⚫  RELACJE 

różnie zdobytych ... raz ciężko, raz lżej, raz 

bardzo ciężko. Tak, zachęcam wszystkich do 

tego. Bo to jest naprawdę bardzo fajny sport, 

uczy życia ... tak na prawdę uczy życia. To uczy 

też przetrwać ciężkie chwile. To jest może 

śmieszne, ale gdzieś ta walka na odcinkach czy 

to jest Rajd Polski czy to jest Puchar Polski czy 

to są KJS,y to skoncentrowanym trzeba być 

wszędzie tak samo i myślę, że to uczy pokory, 

uczy wielu zachowań. I tak ! Niech jak najwięcej 

ludzi w tym jeździ, jeśli finanse pozwalają to ja 

zachęcam jak najbardziej ... ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

My ze swojej strony również gorąco zachęcamy 

wszystkich do spróbowania swoich sił w 

amatorskim rajdowaniu i zarówno uczestników 

jak i kibiców zapraszamy już na przyszły sezon 

... Na kolejnych stronach magazynu polecamy 

zaś waszej uwadze wywiad z ekipą organizującą 

zakończony KJS, gdzie zdradzają oni mgliste 

plany na przyszły rok oraz opowiadają o tym jak 

niełatwa jest organizacja tego typu zawodów.  ¶   
 

Tekst: Oskar Dobek 

prawdziwy oes. Poczuć to coś, tego 

niedźwiedzia, którego mam cały czas w sobie, 

bo gdzieś on tam cały czas siedzi i jeżeli by 

finansowo człowiek wydolił to na pewno nie 

przestanę jeździć. Na pewno chciałbym 

pojechać wyżej ! Zobaczymy co z tego wyjdzie 

... jest zima, jest troszeczkę czasu. Myślę, że też 

na zastanowienie, na poukładanie tego 

wszystkiego. Jeżeli dam radę to gdzieś tam na 

pewno nazwisko moje będzie, a jeżeli nie to ... 

to nie. 

Może być tak, że przyjadę sobie na Jelenią Górę, 

jakiś jeden cykl przejechać żeby nie zapomnieć 

jak się jedzie ! ☺ I to wszystko. 

 

Red: Czyli sport jest w Tobie ! Nie zamierzasz z 

tym skończyć, sport motorowy juz chyba 

zawsze będzie płynął w Twoich żyłach ? 
 

P. Czypionka: Tak ... ja to się śmieję, że to 

kolega mnie w to wszystko wciągnął w pewien 

sposób. To jest do samego końca ... to już siedzi 

i nie umiera. To jak narkotyk. Z tym się nie idzie 

zerwać ... Będzie. Myślę, że sport motorowy 

będzie we mnie do samego końca. Ten dźwięk 

nawet jak wjeżdża samochód na lawetę to dla 

mnie to jest muzyka dla uszu. Nie ma 

piękniejszej melodii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red: Jesteś wzorem ... żeby nie powiedzieć, że 

jesteś bohaterem KJS,ów. Zachęcasz wszystkich 

młodych i amatorów, żeby spróbowali swoich sił 

i dążyli do tego co Ty osiągnąłeś ? 
 

P. Czypionka: Myślę, że gdzieś się zapisałem 

tutaj  w  historii   Jeleniej  Góry.  Osiem  tytułów,  
 

             

        

                   fot. Oskar Dobek 

 

 
 

 
             

        
 

 

                   fot. Oskar Dobek 
 

↑ Adam Chwałek / Katarzyna Kowalczyk w KJS ie nie stanęli  

na podium, ale za to zdobyli tytuł mistrzowski w klasie 4. 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Piotr Hatlaś jechał szybko i regularnie docierał do mety,  

co zaowocowało tytułem mistrzowskim w klasie 2. 

 

             
 

 
        

 

                                fot. Mariusz Szczepaniak 
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      ⚫  RELACJE 

M. Kisiel: Tak, nie było większych wpadek 

(małe się zdarzały, choć na szczęście  nieliczne) 

czego dowodem był brak protestów na 

zakończenie imprezy. Sędziom też dopisała 

pogoda, a kompaktowość trasy pozwoliła nam 

zakończyć zawody przed zmrokiem. Zawsze 

podkreślam na koniec każdego KJS+u, że duże 

brawa należą się sędziom, którzy w różnych 

warunkach pogodowych stoją i sędziują by 

kierowcy mieli możliwość startować i bawić się 

na "kajtkach". 

 
Red: Jak widzisz przyszłość KJS+ów w Jeleniej 

Górze na tle kiepskiej sytuacji finansowej 

Automobilklubu Karkonoskiego ? 

 

M. Kisiel: Ja jestem urodzonym optymistą, tak 

więc widzę tylko jeden problem + brak miejsc na 

rozgrywanie atrakcyjnych prób. Automobilklub 

już nie raz miał trudności finansowe, ale dawał 

radę, jeśli chodzi o organizację KJS+ów bardziej 

może należy się skupić nad znalezieniem 

sponsorów by odciążyć budżet klubu (mamy 

kilka pomysłów w tym temacie). Musimy 

organizacyjnie trzymać stale wysoki poziom 

dając równocześnie zawodnikom atrakcyjne 

próby co zaowocuje wysoką frekwencją bo jak 

widać chętnych do jazdy jest sporo.  ➣ 

 

7 runda „Mistrza Jeleniej Góry” 
 

Dyrektor imprezy – Marek Kisiel 

 

Red: Jakie miałeś myśli na tydzień przed KJS, 

gdy w Internecie nie było żadnych informacji o 

imprezie, a przez to opóźnienie uczestnicy nie 

szczędzili Wam słów krytyki ? Czy myślałeś o 

odwołaniu imprezy lub przesunięciu terminu ? 

 

M. Kisiel: Muszę przyznać, że bardzo ciężko mi 

było pociągnąć ten KJS + związane to było z 

brakiem czasu z powodów służbowych i 

kłopotami natury organizacyjnej. Miałem myśli o 

przesunięciu o tydzień później zawodów, 

ponieważ nie było pewności czy sztandarową 

próbę na jednostce (właściwie dwie próby) uda 

się zorganizować, ale interwencja osobista 

Katarzyny Grzelak (jeszcze raz w tym miejscu 

Wielkie Dzięki), która wykorzystała układy 

towarzyskie dała pozytywny rezultat. Niestety 

wokół jednostki trwają prace nad obwodnicą 

Jeleniej Góry i zmienił się właściciel terenu co 

nie daje pewności czy dane nam będzie dalej 

tam jeździć. Kolejne próby MiniOS oraz 

Automotive (Podziękowania dla Wiesława 

Tymińskiego i jego Dyrektora)  mieliśmy już 

klepnięte więc tylko warzyły się losy jednostki.  
 

Ale bez dwóch zdań największe podziękowania 

należą się Kubie Bartosowi i Marcinowi Misiurze, 

którzy mnie zmobilizowali i dzięki ich pomocy 

wszystko udało się dopiąć. DZIĘKI CHŁOPAKI !! 

 

 

Red: Czy jesteś zadowolony z tego jak cała 

ekipa wywiązała się z organizacji KJS+u ? 

 

 

Z organizatorami jeleniogórskich KJS�ów 

rozmawiamy o ostatniej rundzie i 

przyszłym sezonie ... 
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      ⚫  RELACJE 

Red: Słyszałem o ciekawych historiach 

związanych z zawodnikami "zwiedzającymi" 

trasę i znikającymi z prób oponami. Możesz 

opowiedzieć cos więcej o tym ? 

 

M. Misiura: Rzeczywiście (śmiech). W związku z 

długoterminową przerwą (od roku nie robiłem 

KJS) część osób (zwłaszcza przyjezdnych) mnie 

nie kojarzy. Stojąc na starcie, obsługując PKC 

podeszła do mnie pewna załoga (spoza JG) i 

pochwaliła za super próbę 1 oes. Zdziwiony 

zapytałem skąd wiedzą jak wygląda skoro jest to 

próba rozgrywana po raz pierwszy od kilku 

dobrych lat. W odpowiedzi usłyszałem, że już 

tam jeździli z samego rana. Gdy to usłyszałem to 

dostałem kociej mordy ...  
 

Przedstawię Wam to w taki sposób jak to 

wygląda w rzeczywistości 1 przygotowujesz KJS 1 

zaczynasz od organizacji prób 1 jeździsz po 

możliwych lokalizacjach, prosisz a często 

błagasz właścicieli danego terenu o możliwość 

rozegrania danej próby na ich placu czy też 

drodze. Ludzie rzadko się zgadzają, ale jak się 

zgodzą, to stawiają  główny warunek  1 całkowity 

zakaz poruszania się samochodów rajdowych po 

tym terenie przed i po KJS. Całkowicie się z tym 

zgadzam 1 sam nie chciałbym by ktoś mi 

hałasował pod domem, denerwując przy okazji 

sąsiadów i orząc jednocześnie drogę ... Jako 

organizatorzy zgadzamy się na te warunki i 

staramy się dotrzymywać słowa.  
 

Niestety jak widać, mimo ukrywania prób w 

tajemnicy, zawsze znajdzie się ktoś kto 

rozszyfruje nasze plany i złamie dane przez nas 

słowo. (przykład znajdziecie choćby pod tym linkiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=XpmI4RD3tuA) 
 

Powiedzcie w jakim świetle stawia to nas, 

organizatorów, podczas rozmowy z właścicielem 

terenu, gdy wysłuchujemy, że nie dotrzymaliśmy 

słowa i "ktoś od nas (bo auto oklejone, a tylko 

my robimy rajdy w regionie 1 więc na pewno od 

nas) szalał bez zgody po ich terenie" albo co 

gorsza narobił jakichś szkód. Czy jesteśmy 

wtedy odbierani jako profesjonalna ekipa, która 

robi najlepszy rajd w Polsce ? Problem ten jest 

bardzo niewygodny, ale wcześniej czy później  ➣ 

Dyrektor ds. sędziowskich i 

organizacyjnych  – Marcin Misiura 

 

Red: Znów stanęliście "za sterem" KJS1u w 

Jeleniej Górze i znów pokazaliście klasę, tym 

bardziej, że wszystko znów było robione na 

ostatnią chwilę ☺ Nowa próba przyciągnęła 

wielu kibiców i zawodników ... Czy będziemy już 

częściej oglądać u nas Mini Oesy ? 

 

M. Misiura: Dziękuję za słowa uznania ☺ ... 

Rzeczywiście, postanowiliśmy pójść krok 

naprzód i zorganizowaliśmy prawdziwie OS'ową 

próbę, która była kiedyś fragmentem odcinka 

Rajdu Karkonoskiego. Wg mnie w tym kierunku 

powinny iść KJS ... powinno się powoli 

przyzwyczajać uczestników do prób tego typu, 

ale czyniąc to trzeba mieć na względzie ich 

umiejętności i sprzęt którym dysponują 1 próby 

te powinny być do nich dopasowane, a nie ich 

przerastać ... 
  

Myślę że ta która była rozgrywana ostatnio była 

idealna 1 może nie tak szybka jakby niektórzy 

chcieli, ale za to techniczna i dająca frajdę z 

jazdy ... Owszem, próby z pachołkami niektórym 

się przejadły, ale to nie znaczy, że z nich 

całkowicie zrezygnujemy 1 w końcu na każdym 

KJS obserwujemy osoby nowe, które dopiero od 

podstaw uczą się jeździć sportowo, dlatego też 

musimy pamiętać o ich umiejętnościach i 

bezpieczeństwie, by ani im ani nikomu innemu 

nie przydarzyła się krzywda podczas 

rozgrywania OS'ów tego typu.  
 

Czy będzie więcej ? Był jeszcze jeden AS w 

rękawie, do którego namawiałem Marka (by 

poszły 2 MiniOS'y), ale nie wyszło ... Niestety 

organizacja MiniOS'ów wiąże się z wielkimi 

kosztami wynajęcia trasy oraz służb 

medycznych, a ponieważ jesteśmy na takim 

poziomie, że albo robimy coś profesjonalnie, 

albo wcale to postawiliśmy na jeden w pełni 

zabezpieczony oes, zamiast puszczać dwa z 

niepełnym zabezpieczeniem ryzykując zdrowie 

uczestników, które jest dla nas najważniejsze. 

Mówiąc krótko 1 nie udźwignęliśmy tematu 

finansowo. 
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      ⚫  RELACJE 

Cóż można powiedzieć więcej  ... super  pogoda, 

dużo kibiców na próbach, wysoka frekwencja 

uczestników (mimo niekorzystnego terminu). Jak 

dla mnie to był bardzo udany KJS. 

 

 

Red: Czy sytuacja KJSów w Jeleniej Górze w 

przyszłym sezonie faktycznie jest niepewna ? A 

może wręcz przeciwnie inwestycja w MiniOS 

zwiastuje zmiany na lepsze ? 

 

M. Misiura:  Sytuacja nie wygląda ciekawie / 

zresztą Marek Kisiel wspominał o tym na 

zakończeniu imprezy, ale miejmy nadzieję, że 

damy radę i jakoś się z tego wygrzebiemy. Jeśli 

chodzi o przyszły sezon to jest jeszcze zbyt 

wcześnie by o tym rozmawiać. Najpierw zarząd 

musi usiąść do rozmów i ustalić "co i jak".  
 

Czy Mini OS'y poprawią sytuację ? Według mnie, 

przy tak wysokich cenach organizacji prób wg 

załącznika H, raczej są marne szanse. Z samego 

wpisowego nie damy rady pokryć kilku wozów 

medycznych, bez których nie ma co marzyc o 

organizacji takich prób. A gdzie pokrycie 

pucharów, jedzenia, sędziów ?...  
 

Dlaczego zdecydowaliśmy się w takim razie na 

MiniOS akurat teraz ? To proste / ze względu na 

uczestników / chcieliśmy im zrobić niespo/

dziankę ... myślę ze zasłużyli ☺ Poza tym lubimy 

iść na całość, więc padło pytanie "dlaczego nie". 

Dla nas też było to w pewnym sensie wyzwanie, 

gdyż poza KJS w Kamiennej Górze nie 

organizowaliśmy w Jeleniej OS'u z prawdziwego 

zdarzenia.  

 

Jak widać można. Miejmy nadzieję ze wieści o 

tym, że Jelenia Góra idzie do przodu i odważa się 

stawiać na Mini OS'y pójdzie w region i zaczną 

się zjeżdżać do nas kolejne załogi / im więcej 

załóg będzie nas odwiedzać tym bardziej 

będziemy mogli sie wykazać. Jeżeli w Kamiennej 

Górze to działa to dlaczego u nas nie zadziała ? 

Fakt Kamienna jest lepiej położona, więcej 

kierowców z Kudowy, Kłodzka, Wrocławia, ale 

myślę że warto spróbować. Jak będzie to 

zobaczymy wszyscy w przyszłym roku ☺ ➣ 

niestety będziemy musieli się z nim zmierzyć, 

bo faktem jest że zbyt wiele prób straciliśmy 

przez "nieproszonych gości". Uczestnicy sami 

także będą musieli przemyśleć całą sprawę, bo 

przecież to dla nich organizujemy KJS, a jeśli 

będą pozwalać na tego typu zagrania ze strony 

"nieproszonych gości" to niedługo pojawi się 

problem ze znalezieniem prób umożliwiających 

rozegranie KJS. Faktem jest, że w związku z 

budową obwodnicy straciliśmy dwie mocne 

próby / jednostkę, która była rozgrywana po raz 

ostatni ! Pozostają Marczyce oraz ...... jakieś 

propozycje ?? Mam nadzieję, że teraz każdy 

czytający to pozostawi mi wiadomość na 

Facebook'u bądź GG z propozycją terenu gdzie 

można rozegrać próbę pod KJS :) 

 

 

Red: Jak ogólnie podsumujesz zakończony KJS ? 

 

M. Misiura: Na wstępie chciałbym bardzo 

podziękować Katarzynie Grzelak / za jej 

nieocenioną pomoc podczas organizowania 

imprez oraz za wszystko to dzięki czemu KJS'y i 

Rajd Karkonoski stały na tak wysokim poziomie. 

Nie znam takiej drugiej osoby ( na pewno nie 

tak krzykliwej :D ) / także mogę śmiało 

stwierdzić ze będzie ciężko nam ją zastąpić ...  
 

Odnośnie KJS jak już wspomniałeś, był 

rozgrywany na ostatnią chwilę ☺ Cóż poradzić, 

po prostu lubimy z Markiem Kisielem i Kubą 

Bartosem poimprowizować. Wtedy pokazujemy 

na co nas stać i jak do tej pory wspominam to 

jeszcze nie daliśmy d**y ☺  

W tym miejscu chciałbym serdecznie 

podziękować całej ekipie / kierownikom prób 

oraz wszystkim sędziom, gdyż pomimo po/

andrzejkowego terminu imprezy dzielnie stawili 

się na swoich punktach i wzorowo wykonywali 

swoje obowiązki ☺ Pojawiły się drobne 

problemy techniczne z łącznością na Jednostce, 

ale zostały szybko zlikwidowane. Jeżeli 

popełniono gdzieś błędy to przepraszam i jako 

osoba za nich odpowiedzialna biorę to na siebie, 

ale jak już powiedziałem / jak dla mnie praca 

sędziów była wykonana wzorowo ☺ 
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      ⚫  RELACJE 

wilków" połączone z chęcią do działania 

"młodych wilczków" jest bardzo dobrym 

pomysłem wnoszącym wiele dla obu stron. Czy 

wrócimy w przyszłym roku # bardzo chętnie, ale 

to decyzja zależąca od wielu osób i czynników, 

często niezależnych od nas samych ...  ¶ 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

Swoją drogą rozmawiając z Tobą chciałbym 

Wam, jako magazynowi propagującemu  KJS#y w 

regionie, serdecznie podziękować za rozwój 

tego typu imprez. Dzięki Wam mamy okazję 

dotrzeć w zakątki nie tylko województwa, ale i 

całego kraju propagując ten sport i dobrą 

zabawę. Dzięki za fantastyczną robotę ! ☺ 

 

 

Red: Na zakończenie # jak wygląda sytuacja 

wewnętrzna w klubie? Z Waszym odejściem na 

"urlop" zauważyliśmy nową ekipę organizującą 

KJS w Jeleniej Górze. Mieliście przerwę, teraz 

wróciliście. Jak będzie w przyszłym roku, 

zostaniecie na stałe ? 

 

M. Misiura:  Klubowiczów w Automobilklubie 

Karkonoskim jest wielu. Klub jest 

najliczniejszym w Polsce. Wiele osób ma 

poglądy, które nie współgrają z poglądami 

innych. Każdy ma prawo do posiadania 

własnego zdania w końcu na tym polega 

demokracja. Może i prywatnie nie zgadzamy się 

ze sobą we wszystkim, to gdy przychodzi taka 

chwila gdzie trzeba się zjednoczyć to tak 

robimy. Tak jest w przypadku Rajdu 

Karkonoskiego czy właśnie KJS. Nie ma kłótni i 

sporów, ale jest pełna współpraca z 

zaangażowaniem i pomocą dla drugiego na 

100%. Niczym typowi polscy Sarmaci ☺  
 

Ogólnie uważam, że sytuacja wewnętrzna 

Automobilklubu Karkonoskiego jest coraz lepsza 

i z czasem coraz lepiej się ze sobą dogadujemy. 

Wszystko idzie w dobrym kierunku i miejmy 

nadzieję, że jednocząc się po raz kolejny, damy 

sobie radę z kryzysem w którym się obecnie 

znajdujemy.   
 

Owszem ... Byliśmy z Kubą na długim urlopie, 

którego z dzisiejszej perspektywy 

potrzebowaliśmy ... ale również myślę, że 

zasłużyliśmy na niego. Przez ten czas wspólnie 

przekazaliśmy pałeczkę innym # są to nowe 

osoby w Automobilklubie, nowe pokolenie, które 

musi się uczyć i idzie im to coraz lepiej ☺  
 

Ostatni KJS pokazał,  że doświadczenie "starych  

                  

 

 

 

 

 

 

 

         fot. Oskar Dobek 

                  

 

 

 

 

 

 

 

         fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  Z POLSKI 

     

 Martynkiem, kiedy załoga znaj�    

      dowała   się   na   3  pozycji w    

        generalce ich samochód uległ  

      awarii  na  OS 7 – 'Kubalonka" i  

      załoga  wycofała się  z  dalszej  

     rywalizacji ...  

Kolejne zwycięstwo "latającego" 

Tomaszczyka pokazało, że nawet 

starym, lecz dobrze 

przygotowanym samochodem 

można walczyć o czołowe lokaty w 

RPP. Zwycięstwa w całym sezonie 

jednak nikt Mariuszowi 

Nowocieniowi       nie       odebrał. 

W całym sezonie to właśnie załoga 

Mariusz Nowocień / Bartłomiej 

Jakubowski (Civic) zdobyła 

największy laur. Drugie miejsce 

zajęli Radosław Raczkowski / 

Mariusz Kosiński (Civic), trzecie 

zaś Jerzy Tomaszczyk / Łukasz 

Włoch (Civic). 

Znamy już zwycięzców i 

przegranych sezonu 2011. Znamy 

także kalendarz na sezon 2012. 

Jedyne co teraz pozostaje 

wszystkim kibicom rajdowym to 

oczekiwanie na kolejne zmagania 

ich faworytów. Już dziś serdecznie 

zapraszamy więc na oesy i do 

lektury naszych relacji.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Koperek & Oskar Dobek 

Ostatnia już w sezonie 2011 runda 

Rajdowego Pucharu Polski 

podsumowuje cały rok rajdowych 

zmagań w tym cyklu. Wyczekując 

na kolejne edycje w 

nadchodzącym sezonie prezen�

tujemy relację z Rajdu Cieszyńska 

Barbórka. 

Na liście startowej pojawiły się aż 

83 załogi. Oprócz zawodników 

pucharu pojawiło się kilku gości 

takich jak Mariusz Nowocień (Evo 

X), Mariusz Stec (Evo IX) czy 

Daniel Chwist (Impreza). 

Barbórka rozpoczęła się mocnym 

uderzeniem załogi Tomaszczyk / 

Włoch (Civic VTI), która już od 

pierwszego odcinka objęła 

prowadzenie. Po pierwszej pętli 

na drugiej pozycji, ze stratą 29.4 

sekundy, dojechał Łukasz 

Byśkiniewicz (Fiesta R2), trzeci był 

Radosław Raczkowski (Civic), 

tracący do lidera + 43.6 sekundy. 
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Druga pętla rajdu pogłębiała 

przepaść oddzielającą lidera od 

pozostałych zawodników z 

podium. Jerzy Tomaszczyk zdobył 

już ponad minutową przewagę nad 

Łukaszem Byśkiniewiczem. 

Oddanie oesowego zwycięstwa 

Damianowi Tomali (Civic Type�R) 

na OS 6 – "Górki", nie osłabiło jego 

pozycji. Załoga wspomnianego 

Type�R'a wyprzedziła natomiast w 

klasyfikacji rajdu Radka 

Raczkowskiego obejmując tym 

samym trzecią lokatę po drugiej 

pętli.  

Finalnie jednak, na mecie załogi 

zameldowały się w takiej 

kolejności: Tomaszczyk / Włoch – 

1. miejsce, Byśkiniewicz / 

Wisławski – 2. miejsce oraz 

Raczkowski / Kosiński – 3. 

miejsce. Ogromną stratę 

zanotował niestety Damian 

Tomala     jadący    z     Mariuszem  

 

 
 

 
 

 

  fot. Ryszard Grzonka 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

Dodatkowo zależy nam także na 

sprawnym przepływie informacji o rajdach 

zagranicznych dla naszych kibiców oraz 

informacji o rajdowym polskim podwórku dla 

ludzi ze świata – począwszy od stron 

internetowych poszczególnych rajdów w 

języku angielskim.  

 

Kontynuując opowieść - jeszcze w 

czasie rajdu Nikon postanowiliśmy działać 

odwiedzając w parku serwisowym grupę 

zawodników z Niemiec, którzy przyjechali na 

rajd w ramach niemieckiego Pucharu Nissana 

Micry – świetnej inicjatywy, która bardzo nam 

się podobała. W czasie rozmowy okazało się, 

że wśród zawodników z Niemiec jest 

organizator rajdów z Berlina, który bardzo 

pozytywnie podszedł do naszej inicjatywy i w 

rezultacie zaprosił nas do Niemiec na Rajd 

Gravelland. W rajdzie tym uczestniczyliśmy 

jako załoga „0” i właśnie tam poznaliśmy 

dyrektora Rallye Lausitz – Wolfganga 

Raspera, z którym również rozmawialiśmy o 

współpracy, której efektem było 

uczestnictwo naszych zawodników w tymże 

rajdzie na bardzo przyjaznych warunkach.  

Począwszy od bardzo niskiego wpisowego, 

możliwości uczestniczenia z licencją 

„drugoligową”, a kończąc na bardzo 

elastycznym podejściu do zawodników z 

Polski  –  zaznaczam,  że  Polska  nie  była  ➣ 

Kilka lat temu wybraliśmy się z 

Maćkiem Raczewskim ze Speedzone.pl na 

Rajd Nikon do Wałbrzycha. Przyglądając się 

rywalizacji na trasie tejże imprezy 

stwierdziliśmy, że czegoś brakuje w naszych 

domowych rajdach. Długo się nie 

zastanawiając rozpoczęliśmy analizę rajdów 

w Polsce i wyszło tak: mamy doskonałe 

trasy, rajdy szutrowe i asfaltowe, dobry 

sprzęt i świetnych kierowców, ale jednak 

czegoś brakuje. Bywając na imprezach 

organizowanych poza granicami naszego 

kraju zauważyliśmy, że lokalni kierowcy 

rywalizują na trasie z zawodnikami z 

zagranicy, organizowane są markowe 

puchary z zagranicy, przy trasie odcinka 

słychać wiele obcych języków, widać 

entuzjazm ludzi, którzy dopingują swojego 

faworyta na nowych trasach. Wszystkie te 

elementy składają się na wspaniałą 

atmosferę rajdu.  

 

 Wracając do naszej historii – 

postanowiliśmy wtedy podjąć próbę zmiany 

tego stanu rzeczy i rozpocząć działania 

mające na celu wypromować nasze rajdowe 

podwórko za granicą, zachęcić 

zagranicznych zawodników do startów w 

naszych rajdach, umożliwić naszym 

rajdowcom uczestnictwo w zagranicznych 

rajdach na przystępnych warunkach.  

                                   , 

 czyli jak to się wszystko zaczęło ... 
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      ⚫  LAUSITZ CUP 

 

Skody na Rajdzie Bohemii. Po spotkaniu 

sympatycznego Honzy z Wolfgangiem 

Rasperem powstała wspólna inicjatywa pod 

nazwą Pucharu Łużyc – Lausitz Cup. 

Brakowało tylko odpowiedniego rajdu w 

Polsce, który sprostałby naszym 

oczekiwaniom. Wybór padł właśnie na Rajd 

Karkonoski i młodego Marka Kisiela, który 

bardzo aktywnie pracuje nad pucharem. W 

tym roku planowaliśmy rozegranie Lausitz Cup 

w ramach 4 rajdów – Thermica, Thüringen, 

Lausitz i Karkonoskiego. W przyszłości 

chcielibyśmy aby jedna z rund była rotacyjna i 

mogłaby się odbywać na przykład na terenie 

Węgier, Słowacji, czy też Austrii. 

 

Aktualnie pracujemy nad kilkoma 

pomysłami. Po pierwsze rozbudowujemy 

temat promocji – pozyskujemy partnerów 

medialnych z różnych krajów. W Polsce mamy 

wsparcie Magazynu Rajdowego „WRC” oraz 

Dolnośląskiego Magazynu Rajdowego 

„RallyCup”. W przyszłości chcemy włączyć do 

tego radio oraz telewizję. Jesteśmy otwarci na 

wszystkie propozycje ludzi z pomysłem, 

dlatego też często opiniujemy u samych 

zawodników o ich zdanie. Tak samo zależy 

nam na zdaniu kibiców, którzy tłumnie 

przybywają na rajdy Pucharu Łużyc, a przy 

tym wszystkim nasze podwórko turystyczne 

mocno na tym zyskuje i mamy nadzieję, że 

Polska stanie się znaczącym elementem 

wspólnej europejskiej rajdowej rodziny.  ¶ 
 

Tekst: Patryk Korbel 

jeszcze członkiem Unii Europejskiej. 

 

Od samego początku Rajd Lausitz 

pozyskał sobie serca naszych zawodników i 

kibiców, którzy licznie do dnia dzisiejszego 

przybywają rozkoszować się wspaniałym 

widowiskiem i atmosferą rajdu. Bodajże 

najtrwalszym uczestnikiem, który zostawił w 

Boxbergu niejeden zderzak jest Kacper 

Puszkiel i Alicja Konury, biorący udział w 

zawodach od kilku lat. W trakcie Rallye 

Lausitz do naszego zespołu dołączył 

sympatyczny Grek > Nikos Walotys, który 

bardzo pomógł nam w pozyskaniu cennych 

kontaktów w Niemczech i nie tylko. Nikos 

obecnie zajmuje się promocją Pucharu Łużyc 

w Niemczech i krajach Beneluxu. 

 

Kontynuując, należy opowiedzieć, że 

bardzo ważnym krokiem w rozwoju naszej 

inicjatywy było pozyskanie przychylnych 

ludzi z Czech. Tuż po rajdzie Nikon 

„odkryliśmy” w Czechach amatorską imprezę 

rajdową pod nazwą Rallye Party w Hradec 

Kralove. Skontaktowaliśmy się z organiza>

torem i ten pełen entuzjazmu zaprosił nas do 

Czech. Wówczas przeprowadziliśmy pierwszą 

akcję promocyjną w Polsce przy użyciu 

Internetu. Zaowocowało to przyjazdem kilku 

polskich zawodników, m.in. Jarka 

Dyszkiewicza i jego Fiata 126p, który zrobił 

furorę wśród czeskich „divaków” – po zdjęcie 

z maluchem ustawiały się kolejki, a w 

ogłoszonym konkursie na najlepsze auto 

imprezy wygrał oczywiście samochód Jarka. 

 

Podczas Rallye Lausitz zagadnąłem 

pewną grupę Czechów i okazało się, że 

wśród nich jest kilka ciekawych osobowości 

m.in. dyrektor rajdu Thermica w Czechach – 

Jan Krečman – wybitny czeski pilot rajdowy, 

który nawigował większość zawodników z 

czeskiej szpicy, uczestnik wielu 

międzynarodowych rajdów m.in. San Remo, 

Monte Carlo, Rajdu Polski. W czasach 

poprzedniego ustroju należał do 

reprezentacji Czechosłowacji w rajdach 

samochodowych. Wśród zgromadzonych 

Czechów  był   także  reprezentant  „fabryki” 

               fot. Archiwum prywatne  
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      ⚫  ZAWODNICY 

dopisała  ( wystartowało 13  aut w 

tym 3 terenowe), założenia z 

którymi jechaliśmy zostały w 100% 

wykonane, z odrobiną goryczy za 

karę, którą na Nas założono. Cała 

załoga spisała się znakomicie. 

Przed nami już ostatni w tym roku 

KJS (DMO) w Jeleniej Górze. 

Również jedziemy treningowo, w 

mocniejszej lidze, na 

trudniejszych odcinkach szutrowo1

betonowych, ale postaramy się 

powalczyć o dobrą lokatę. Z 

pozdrowieniami dla sponsorów. Do 

zobaczenia na odcinkach.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

Asterix Rally Team 

propaguje rajdowe bez�

pieczeństwo wśród najmło�

dszych ... 

 
Młodzież z Mysłakowic, która od 

roku współpracuje z Automobil1

klubem Karkonoskim i pomaga w 

organizacji imprez samochodo1

wych w poniedziałek mogła wraz z 

Arkadiuszem Urbanowiczem i 

Adamem Jarosem poznać zasady 

bezpieczeństwa, które obowiązują 

zawodników podczas rund RSMP. 
 

Załoga, która na trasie Rajdu 

Dolnośląskiego rozpoczęła swoją 

przygodę z RSMP w pierwszej 

części spotkania opowiadała o 

przygotowaniu do startu oraz 

zaprezentowała kompletny strój 

kierowcy i pilota rajdowego. 

Goście, którzy przybyli na 

spotkanie mogli także obejrzeć 

kilka onboardów ze zmagań na 

rajdowych trasach. 
 

W drugiej części spotkania 

zaprezentowano rajdową broń 

załogi, jaką jest BMW M3. Wszyscy 

obecni mieli okazję zasiąść za 

kierownicą żółtego potwora i 

przez moment poczuć się jak 

prawdziwy kierowca rajdowy. 
 

Spotkanie zakończyła rozmowa o 

bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym oraz na odcinkach 

specjalnych. Obie strony 

podzieliły się swym bogatym 

doświadczeniem, które zdobyły na 

przełomie ostatnich lat.  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 
       

                      fot. Tomasz Macherzyński 

BC Rally Team po KJS 

”Turów�Barbórka 2011”  

 

20 listopada 2011 odbył się KJS 

„Turów1Barbórka 2011”. Na 

starcie stanęło 13 załóg z czego 3 

w samochodach terenowych. 

 

Nasza załoga wystartowała z 

numerem 13, który ogólnie nie 

występuje w rajdach. Po 

konsultacji z sędziami, postano1

wiliśmy pozostać przy numerze 

13, który do końca nie okazał się 

pechowy ponieważ byliśmy 

przygotowani na zapoznanie 

samochodu, z którym jesteśmy 

związani od niedawna. Na 

Barbórkę jechaliśmy z założeniem 

przetestowania CC. Według Nas 

auto spisało się bardzo dobrze jak 

i nowy zespół BC Rally Team. 

 

Zgodnie, ze wcześniejszymi 

ustaleniami próby „kajtka” 

jechaliśmy w różny sposób, to 

znaczy część odcinków staraliśmy 

się   jechać   na   okrągło,  a   inne   

„OS1y” jechaliśmy bardziej 

agresywnie. Cały czas testo1

waliśmy możliwości CC.  

 

Z drugiej strony 131stka okazała 

się pechowa co skutkowało 240 

sekundami kary za punkty kontroli 

czasu  i wypadnięciem z podium 

na 4 miejsce. Mimo naszego 

zaskoczenia, pomijając punkty 

karne, brakowało jedynie 4 

sekund do 2 miejsca. Pomimo 

tego,  że  frekwencja  nie dopisała 
 

 

 
       

                      fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  ZAWODNICY 

BC Rally Team w 7 

rundzie KJS „MJG” 

 
Niedzielna impreza była 

zdecydowanie najlepiej przygoto�

waną spośród wszystkich rund 

„Mistrza Jeleniej Góry”. 

Organizatorzy, oprócz znanych z 

poprzednich edycji prób 

zlokalizowanych na terenie 

jednostki wojskowej oraz na 

terenie hydrobudowy w 

Marczycach, przygotowali zupełnie 

nowy Mini OS rajdowy, który 

przebiegał w okolicy Mysłakowic. 

 

Podczas rajdu dopisała nie tylko 

iście wiosenna pogoda, ale 

również frekwencja wśród załóg 

oraz, co ważne, wśród  kibiców. 

Miejmy nadzieje, że 

przyszłoroczne KJS�y organizo�

wane przez AK Karkonoski będą 

równie udane.  

 

Jeśli chodzi o nasza jazdę to 

podobnie jak w KJS�ie „Turów�

Barbórka 2011” start miał 

charakter treningu i testów przed 

sezonem 2012. Na większości prób 

jechaliśmy spokojnie, asekura�

cyjnie i bez ryzyka. Jedynie na 

próbie w Marczycach przy 

kolejnych przejazdach trochę 

przycisnęliśmy, co podczas 

drugiego przejazdu skutkowało 3 

czasem w klasie. Podczas 

zawodów na prawym fotelu 

zasiadł członek naszej rajdowej 

ekipy Grzegorz Kunka. Grzesiek 

swój    pierwszy     start     zaliczył  

 

 

 

 

 

    

                      fot. Oskar Dobek wzorowo,   zarówno   na   próbach 

jak i na dojazdówkach. Jestem 

również zadowolony z samochodu, 

choć nie ominęły nas problemy 

techniczne.  

 

Auto  w trakcie prób 

zlokalizowanych na terenie 

Jednostki dwukrotnie nam zgasło i 

kilkanaście sekund nam przez to 

uciekło ! Ostatecznie zajęliśmy 

nienajlepsze 8 miejsce w klasie. 

Różnice czasowe pomiędzy 

miejscami od 3 do naszego 8 

wynosiła tylko ok. 35 sekund, 

także udowadnia to, że podczas 

KJS�u każda stracona lub zyskana 

sekunda była bardzo ważna.  

 

Biorąc pod uwagę nadchodzący 

sezon mogę obiecać, że od 

pierwszej rundy sezonu 2012 

będziemy jechać na 100 %. 

Będziemy walczyć o każdą 

sekundę. Będziemy starali się 

unikać błędów i zamierzamy 

walczyć o podium w klasie.  

 

Chcielibyśmy pogratulować 

załogom, które znalazły się na 

podium imprezy. Gratulujemy 

również załogom, które w tym 

roku zdobyły mistrzowskie tytuły 

!!! Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom czempionatu „Mistrz 

JG” za rywalizację i wspólnie 

przejechane OS�y. 

 

Dziękujemy również naszym 

sponsorom: firmie „Galdar” – 

okna, drzwi, bramy garażowe; 

„Elektromechanika A. Łeński” oraz 

„Ślubna Kraina”, patronom 

medialnym: Magazyn Rajdowy 

„RallyCup” oraz „Radio Bolec”, a 

także wszystkim osobom 

związanym z BC Rally Team. ☺  ¶ 
 

Informacja Prasowa 

 

 

Kalendarze RSMP oraz RPP 
na sezon 2012 JUŻ SĄ !! 

 
 

⚫ Platinum RSMP 2012 
 

17-19.02 Rajd Lotos Baltic Cup 

20-22.04 Rajd Świdnicki 

1-3.06 Rajd Karkonoski 

9-11.08 Rajd Rzeszowski 

6-8.09 Rally Kosice 

28-30.09 Rajd Polski 

18-20.10 Rajd Dolnośląski 

 

 

⚫ RPP  2012 
 

18-19.02 Rajd Lotos Baltic Cup 

21-22.04 Rajd Świdnicki 

11-12.05 Rajd Mazowiecki 

2-3.06 Rajd Karkonoski 

10-11.08 Rajd Rzeszowski 

14-15.09 Rajd Wisły 

18-20.10 Rajd Dolnośląski 

16-17.11 Rajd Barbórka Cieszyńska 
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      ⚫  WYWIAD 

 

2) Nowe auto ... no właśnie, składane z 

mozolnym trudem, a czy spisało się ? 

 

Patryk Epner: Fiat został przygotowany do 

startów przez warsztat Elektromechaniki Adama 

Łeńskiego oraz członka zespołu Grześka Kunka i 

przyznam, że auto zostało przygotowane w 

profesjonalny sposób. Podczas rajdu spisywało 

się bardzo dobrze. Cinquecento jest zupełnie 

innym samochodem niż nasze poprzednie auto 

czyli Opel Corsa. „Cienias” ma większy potencjał 

niż Opel. CC lepiej przyśpiesza, lepiej hamuje, 

jest zwinniejszy, ale wymaga od kierowcy 

łagodnego traktowania, ponieważ samochód jest 

„nerwowy” i „nie wybacza błędów”. 

Przekonaliśmy się o tym podczas testów w 

okolicach Jeleniej Góry, ale o tym kiedy indziej ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Samochód to jedno,   ale   zmienił się 

także  pilot.  Powiedz  nam,  jak  układa 

się małżeńska współpraca w rajdówce ? 

 

Patryk Epner: Kwestia pilota w zespole jest 

niestety tematem „otwartym”. Na prawym fotelu 

na stałe miała zasiąść moja żona Wiola, która 

bardzo  chce  ze  mną  jeździć  i  ma  do  tego  ➣  

 

 

 

 

 

1) Turoszowska Barbórka to Wasz 

wielki debiut w nowym samochodzie, 

wiem, że oczekiwania przed tym KJS 

były spore, jak ocenisz ten start ? 

 

Patryk Epner: KJS „Turów:Barbórka 2011” był 

naszym zespołowym debiutem. Pomimo to na 

imprezę przede wszystkim jechaliśmy z 

zamiarem sprawdzenia możliwości samochodu, 

a wynik sportowy w tym momencie schodził na 

drugi plan. Doszliśmy do wniosku, że jeszcze nie 

znamy samochodu i imprezę pojedziemy  na 

spokojnie, na pewno nie na 100% , tym 

bardziej, że był to nasz pierwszy start w 

imprezie zlokalizowanej na terenach kopalni 

Turów.   

 

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami próby 

„kajtka” jechaliśmy w różny sposób to znaczy 

część odcinków staraliśmy się jechać na okrągło 

inne próby jechaliśmy bardziej agresywnie ... 

cały czas testowaliśmy. Jeśli chodzi o wyniki to 

czasy uzyskiwane przez nas były średnie, 

wystarczyłyby na 3 miejsce w klasie i 5 w 

generalnej klasyfikacji rajdu, ale niestety 

zostaliśmy ukarani przez ZSS karą 240 sekund 

za wcześniejsze wjazdy na PKC i ostatecznie 

zajęliśmy 4 miejsce w klasie oraz 10 w 

„generalce”    zawodów.     Pomimo     to    nasz 

nasz debiut uważam za udany.  

  

BBBBBBBBCCCCCCCC        RRRRRRRRaaaaaaaallllllllllllllllyyyyyyyy        TTTTTTTTeeeeeeeeaaaaaaaammmmmmmm         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Rozmawiamy z  

powracającym do ścigania  

Patrykiem Epnerem. 

    

              fot. Oskar Dobek  

 

        

                          fot. Oskar Dobek  
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5) Nie dawno w Twojej rajdowej 

karierze nastąpiło wiele nieocze�

kiwanych zwrotów akcji, powstał 

przecież zupełnie nowy team, w 

którym jesteś liderem. Opowiesz nam 

coś więcej o tej inicjatywie ? 

 

Patryk Epner: Cieszę się, że o to pytasz ☺  

Nasz obecny zespół składa się z pięciu osób 

zaangażowanych w projekt:  
 

# Szefem zespołu jest Adam Łeński, właściciel 

warsztatu, który serwisuje rajdówkę.  
 

# Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami i 

sponsorami oraz promocje teamu jest Wojciech 

„Rozi” Rozmus. 
 

# Grzesiek Kunka odpowiada za logistykę, 

pomaga przy serwisowaniu auta oraz angażuję 

się w pozyskiwanie sponsorów. Grzesiek podczas 

ostatniej rundy Mistrza JG obejmie funkcje pilota. 
  

# Wiola Epner w zespole stanie za obiektywem,  

czyli będzie naszym zespołowym fotografem. 
  

# osobą kierującą CC jestem ja ☺. 
 

Już po pierwszej wspólnej rozmowie cały projekt 

o nazwie BC RALLY TEAM ruszył i bardzo szybko 

udało się nam znaleźć pierwszych sponsorów 

czyli firmy „Galdar”, „Elektromechanika A. 

Łeński”, oraz „Ślubna kraina”, a wszystko 

wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie 

grono sponsorów powiększy się. Obecnie 

jeszcze jesteśmy na etapie budowy teamu ale 

mamy juz świetną ekipę, sponsorów, dobry 

samochód, zapewniony serwis no i patronat 

medialny Dolnośląskiego Magazynu Rajdowego 

„RallyCup” oraz  portalu Radio Bolec.  ➣ 

wszelkie predyspozycje, niestety podczas 

bogatyńskiej imprezy przekonaliśmy się, że 

szybka jazda twardym samochodem mojej żonie 

nie służy i z przyczyn zdrowotnych Wiola 

zmuszona jest zrezygnować z funkcji pilota. 

Bardzo tego żałuje ...     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Teraz, kiedy macie już jaśniejszy 

obraz tego jaki jest potencjał 

samochodu i załogi, macie już jaśniej 

sprecyzowane plany na przyszłość ? W 

tym sezonie jeszcze jakieś starty ?  

 

Patryk Epner: W kończącym się tegorocznym 

sezonie planowaliśmy dwa treningowe starty, w 

KJS#ie „Turów# Barbórka 2011”, który już jest za 

nami oraz w VII rundzie „Mistrza Jeleniej Góry”. 

Podczas tych rajdów przede wszystkim chcę się 

lepiej zapoznać z samochodem oraz poprawić 

technikę jazdy. W przyszłym sezonie skupimy 

się na startach w imprezach KJS, planujemy 

starty w Rajdzie Ziębickim, Lwie Kłodzkim, na 

pewno odwiedzimy Jelenią Górę oraz Zgorzelec. 

Oprócz KJS#ów chcielibyśmy wystartować w 

Kryterium Kamionki. Najważniejsze w przyszłym 

sezonie jest to, żeby jak najwięcej jeździć i 

zebrać jak najwięcej rajdowego doświadczenia. 

 

                  

    fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  WYWIAD 

6) Planujecie walkę tylko na trasach 

KJS�ów, czy mając mocną ekipę 

snujecie bardziej dalekosiężne plany ?? 

 

Patryk Epner: Potencjał w ekipie jest, to 

prawda. Jest również wiele pomysłów, ale na 

razie najważniejsze dla nas jest to, aby w 

przyszłym sezonie jeździć jak najwięcej. 

Obecnie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie 

czy w kolejnych sezonach będziemy jeździć 

RD3L, czeskie zawody czy zostaniemy przy 

imprezach rangi KJS, na razie jesteśmy skupieni 

na przygotowaniach do sezonu 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) To w takim razie co w przyszłym 

sezonie ? Ostra walka od początku o 

zwycięstwo w klasie ? ☺☺☺☺ 

 

Patryk Epner: Ekipa startująca w 

jeleniogórskim czempionacie jest mocna i jak 

wszyscy wiemy o zwycięstwie decydują często 

sekundy. Mamy tego świadomość, ale zrobimy 

wszystko żeby czasy uzyskiwane na 

przyszłorocznych próbach przez naszą załogę 

były jak najlepsze.  

 

Dziękuję za rozmowę, trzymamy za 
Was kciuki i liczymy, że w przyszłym 
sezonie porozmawiamy już z Mistrzami 
Jeleniej Góry ;) 
 

Rozmawiał: Oskar Dobek 

 

                  

    fot. Oskar Dobek 
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

Inżynierowie poradzili sobie z tym jednak. Cały 

kokpit został następnie przygotowany tak, aby 

zapewnić jak najlepszą widoczność załodze 

usytuowanej dosyć znacznie w głębi pojazdu. 

 

Fiesta to pierwszy samochód, który ze 

zwiększenia dopuszczalnej szerokości nadwozia 

czerpał wymierne korzyści w prowadzeniu na 

zakrętach. Zmiany objęły też klatkę 

bezpieczeństwa. Wg przepisów FIA zmieniła się 

średnica rur używanych do budowy ochronnego 

kokonu. Zespół M1Sportu przetestował 50 

różnych wariantów klatki i przeprowadził 

rygorystyczne testy. Na testach zderzeniowych 

FIA, Fiesta, wypadła znakomicie. Przy 

dopuszczalnym odkształceniu 100 mm, Ford 

uzyskał jedynie 10 mm. 

 
Sercem Fiesty jest 2801konny wolnossący silnik 

opracowany przy współpracy z francuską firmą 

Pipo. Korzysta on z tego samego 21litrowego 

bloku i głowicy, co Focus RS WRC. Motor ten 

doskonale sprawdza się w mniejszym 

samochodzie jakim jest Fiesta. 

 

Mały Ford korzysta z prostszego niż Focus 

systemu zawieszenia, który jednak nadal oparty 

jest o amortyzatory Reiger. M1Sport zdecydował 

się  na  zastosowanie  skrzyni  Xtrac  bazując  ➣  

Wraz z nadejściem sezonu rajdowego 2010 na 

rajdowych trasach zaryczał nowy stwór S2000. 

Nim piękny, obły kształt zdążył zniknąć za 

kolejnym „3 Prawy” dostrzegliśmy tylko znaczek 

widniejący na tylnej klapie – Fiesta. Coś nam to 

zapewne mówi, ale czy ma to coś wspólnego z 

popularną hiszpańską wyżerką ? 

 

Ford Fiesta został wybrany przez Forda i M1

Sport jako baza do stworzenia samochodu 

S2000 wg najnowszych regulacji FIA, które 

weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010. 

Samochód ten od początku miał być 

prekursorem linii aut, które miały zastąpić 

samochody WRC w sezonie 2011. I jak wiemy 

tak też się stało. Za wyborem Fiesty przemawiał 

fakt, iż już seryjnie auto to posiada doskonałe 

parametry prowadzenia, hamowania oraz 

świetne walory aerodynamiczne. 

 

Po wybraniu bazy na nowe S2000, zespół M1

Sportu z Christianem Loriaux na czele nie miał 

wiele czasu na zbudowanie rajdowej Fiesty. 

Jednym z największych wyzwań podczas 

budowy okazał się kokpit pojazdu. Mimo, iż 

nowe regulacje FIA dopuszczają maksymalną 

szerokość nadwozia większą o 20 mm niż 

wcześniej, a więc docelowo 1820 mm, to 

wnętrze auta nadal było dosyć małe. 

 

     F I E S T A  

              
 

 

 

 Czyli  co  samochód  może 
                          mieć  
                              wspólnego  
                                    z wielką  

                                         wyżerką ? 
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

Tak więc wyżerka dla oka rajdowego kibica 

zdecydowanie nie mała. Pożywka dla rajdowych 

talentów, jak wynika z ciągle rosnącej listy 

zamówień, również. Wygląda na to, że nazwa jak 

najbardziej dopasowała się tutaj doskonale. 

„Fiesta”  po hiszpańsku oznacza święto, co 

zapewne może być znakiem, iż niebawem ten 

samochód zapanuje na rajdowych trasach co 

zwiastuje dobry w wykonaniu tego samochodu 

sezon 2011. „Fiesta” oznacza też jednak 

imprezę ... czyżby zakamuflowana następczyni 

rajdowej legendy ? Być może. Należy mieć 

nadzieję, że M:Sport, tak jak planuje, 

zmodernizuje jeszcze Fiestę S2000 i za kilka 

sezonów to właśnie mały Ford okaże się 

bezkonkurencyjny w walce o najwyższe trofea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 

 
Silnik :  
 
I4 Duratec S2000 - 1998cc. Zbudowany przez Forda 
przy współpracy z Pipo. 4 cylindry, 16 zaworów.  
Średnica tłoka 87mm, skok tłoka 83mm. System 
zarządzania elektroniką silnika - Cosworth. Katalizator. 

 
Moc : 
 

280 KM przy 8000 obr/min 

 
Moment obrotowy : 
 

260 Nm przy 6500 obr/min 

 
Napęd : 
 

Permanentny napęd na 4 koła. 6-biegowa, 
sekwencyjna skrzynia biegów M-Sport / Xtrac.  ➣ 

 

na poprzednich doświadczeniach z samo:

chodami S2000 innych producentów. 

 

Po złożeniu wszystkiego w całość w siedzibie M:

Sportu, samochód przeszedł dziewicze testy w 

Wielkiej Brytanii a następnie został poddany w 

Belgii testom zawieszenia pod kątem jego 

sztywności i ogólnej charakterystyki pracy. Po 

tym przyszedł czas na rygorystyczne testy na 

szutrze i asfalcie w rękach Markko Martina i 

Matthew Wilsona, przeprowadzone we Francji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy samochód wypadł naprawdę doskonale i 

już w listopadzie 2009 najnowszy projekt M:

Sportu ujrzał światło dzienne na trasach Rajdu 

Szkocji, gdzie Fiesta pojawiła się jako 

„zerówka”. Jej sportowy debiut nastąpił w 

styczniu 2010, kiedy to załoga Mikko 

Hirvonen/Jarmo Lehtinen zwyciężyła Fiestą 

S2000 w arcytrudnym Rajdzie Monte:Carlo. 

Wynik ten był jak najlepszą prognozą na 

nadchodzący pierwszy sezon rajdowy. Na nową 

Fiestę od razu wpłynęło do M:Sportu wiele 

zamówień. Między innymi od naszych dwóch 

rodaków – Michała Kościuszki i Macieja 

Oleksowicza. Do Forda Fiesty S2000 przesiedli 

się również Martin Prokop – mistrz JWRC w 

sezonie 2009 oraz Xavier Pons, tak więc za 

sterami Fiesty zasiedli główni aktorzy 

tegorocznego SWRC. 

 

Do takiego samochodu przesiadł się także 

zawodnik na co dzień walczący o najwyższe 

lokaty w naszych krajowych mistrzostwach – 

Michał Sołowow.  
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      ⚫  SAMOCHODY RAJDOWE 

Hamulce : 
 
Szuter ( przód i tył ) : 300 mm wentylowane tarcze z 

4-tłoczkowymi zaciskami Brembo 
 

Asfalt ( przód ) : 355 mm wentylowane tarcze z 4-

tłoczkowymi zaciskami Brembo 
 

Asfalt ( tył ) : 300 mm wentylowane tarcze z 4-

tłoczkowymi zaciskami Brembo 
 

Hydrauliczny hamulec ręczny 

 
Zawieszenie : 
 
Przód i tył : Kolumna McPhersona z amortyzatorami 
Reiger z zewnętrznymi zbiornikami. Regulowane w 
trzech pozycjach.  

 
Koła :  
 
Szuter : 7x 15 cali ( aluminiowe ) z oponami 650 mm 
Asfalt : 8 x 18 cali ( magnezowe ) z oponami 650 mm 

 
Karoseria :  
 
Unikalne kompozytowe panele boczne. Zgrzewana 
klatka bezpieczeństwa ze stali T45. Aerodynamiczne 
tylne skrzydło. 

 
Elektronika : 
 
Pełna elektronika Cosworth z możliwością diagnostyki 
on-event i dostrajania. 

 
Zbiornik paliwa :  
 
FIA FT 3, pojemność 80 litrów, umieszczony 
centralnie. 

 
Wymiary : 
 
Długość: 3958mm.  szerokość:  1820mm.  rozstaw kół: 
2489mm.  waga: minimum 1200kg.  ¶ 
 
 

Tekst: Oskar Dobek 

Źródło: www.fiestas2000.com 
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