
Do ostatniego kilometra 11. Rallye Lausitz 
mogliśmy podziwiać zaciętą walkę w kla-
sach. Jednak złośliwość rzeczy martwych nie 
pozostała bez wpływu na wyniki. 

Polskie załogi miały możliwość rywaliza-
cji w ramach Lausitz Cup w „dużym rajdzie” 
w klasyfikacji DRS (Deutsche Rallye Series) 
na pełnym dystansie przez 2 dni lub jedynie 
w klasyfikacji National, na którą składały się 
tylko sobotnie odcinki o łącznej długości 
prawie 100 km. W czołówce emocji dostar-
czała walka Leszka Kuzaja z autami WRC. Jak 
pokazały uzyskiwane przez Polaka czasy na 
poszczególnych oesach oraz bezbłędna 
i widowiskowa jazda, zapowiadało się na 
zwycięstwo w cuglach. Przeszkodą okazała 
się jednak zbyt krótka skrzynia biegów 
Skody Fabii S2000, która nie pozwalała 
uzyskać prędkości powyżej 178 km/h. 
Było to, niestety, niewystarczające, gdyż 
Lancer WRC zwycięzcy, Holendra Marka 
van Eldika, rozpędzał się do 208 km/h 
i gdyby nie ta różnica, z pewnością Kuzaj 
z Mazurem wygraliby 11. Rallye Lausitz.

Doskonałą formę zaprezentowali 
w Niemczech Kacper Puszkiel i jego 
narzeczona Alicja Konury, którzy osta-
tecznie zajęli 3. miejsce w klasyfika-
cji generalnej Lausitz Cup! Ich dyna-
miczna i skuteczna jazda zaowocowała 
3. miejscem w Rajdzie Karkonoskim  
i 2. w szutrowym Lausitz. Gdyby nie absen-
cja w Rajdzie Thermica, spowodowana 
przedłużającą się budową niebieskiego 
BMW, Polacy mieliby spore szanse na 
wygranie całego cyklu. Końcowe trofeum 
powędrowało jednak do czeskiej załogi 
Jiri Tosovsky/Michal Ernst (Mitsubishi 
Lancer Evo IX), która pauzowała w Karko-
noskim, ale wygrała dwie pozostałe rundy. 

Sukcesy Polaków

Mistrzowie Pucharu Łużyc

Virnik, podobnie jak Puszkiel, nie zdążył 
z przygotowaniem swojej „beemki” i musiał 
odpuścić czeską rundę. W rajdzie Karkono-
skim błąd pilota Łukasza Lachtery kosztował 
załogę karę czasową i Virnik musiał zado-
wolić się 2. miejscem w rajdzie. Niemiecka 
runda to już wielka walka dwóch piekielnie 
szybkich BMW. Przewagą Puszkiela była 
znajomość trasy z poprzednich startów. 

Virnik zaczął pechowo, urywając łapę silnika 
na odcinku testowym. Dzięki życzliwości 
Kacpra mechanicy mogli wymontować 
brakującą część z jego treningówki, ale 
obawiając się o powtórkę defektu, Polacy 
zamówili u miejscowego dilera BMW kom-
plet części. Niemcy ekspresowo zrealizowali 
zamówienie, udzielając znaczącego rabatu 
w zamian za reklamę swojego salonu 
na polskich beemkach. Przez cały rajd 
Virnik i Lechtera uczyli się wspólnej jazdy 
na szutrze, na nocnych nowych oesach, co 

zakończyło się bezpowrotnym wpadnię-
ciem do lasu. Po skorzystaniu z SupeRally 
ponownie musieli się wycofać, gdy twarde 
lądowanie po hopie uszkodziło chłodnicę. 

Obok generalki sporo w tegorocznej 
edycji Pucharu Łużyc działo się także 
w klasach. Polacy okazali się najszybsi 
w dwóch kategoriach. Zagorzała walka 
toczyła się wśród zawodników startują-

cych w klasie 4. Po dwóch rajdach zanosiło 
się na triumf duetu Jari Matti Halali/Stepan 
Dalibor jadących Fordem Focusem, jednak 
urwane koło na Rajdzie Lausitz dało 
zwycięstwo w klasie Sławkowi Kurdysiowi 
i Michałowi Kasinie (Honda Civic Type-R). 

W najmocniej obsadzonej klasie 3, 
liczącej 11 zawodników, walka toczyła się 
wśród trzech Polaków i jednego Czecha. 
Od samego początku prym wiedli Przemek 
Obajtek i Kuba Wróbel, jednak podobnie 
jak Marcin Stywryszko i Szymon Rosik 

(obie załogi w Hondach) nie ujrzeli mety 
w Niemczech i rzutem na taśmę klasę  
3 wygrali Janusz Knopt i Krzysztof Sucha-
nek (Peugeot 106), którzy przygodę 
z Pucharem rozpoczęli w Karkonoszach. 

Klasa 2, zdominowana przez niemiec-
kich zawodników, padła łupem Ronnego 
Teichmanna i Dorit Seibt (Nissan Micra) po 
tym, jak historyczna Skoda 110L rywali nie 
wytrzymała szutrowych zmagań. 

W klasie 1 w ramach Pucharu odbyły się 
3 trzy rundy Pucharu Trabanta i w związku 
z tym „mydelniczki” mocno podbiły 
frekwencję. Bracia Wolscy, którzy przed 
rokiem wygrali klasę 1, musieli stawić 
czoła mocniejszym sprzętom z bloku 
wschodniego, ale dzięki systematycznej, 
mądrej i widowiskowej jeździe załoga 
Malucha stanęła na podium w klasie. 
Warto dodać, że trabanciarze traktują 
ich już jak „swoich,” zapewniając serwis, 
wyżywienie i niezapomnianą atmosferę. 

Cieszymy, że z roku na rok Puchar 
Łużyc małymi kroczkami idzie do przodu. 
Przy okazji nawiązujemy cenne kontakty 
i uczymy się, jak dobrze zorganizować rajd 
samochodowy. Na przyszły rok staramy 
się o obniżenie wpisowego, nowych 
partnerów i dodanie kolejnej rundy.  
10 grudnia mamy spotkanie organizatorów 
w tej sprawie i chcielibyśmy nawiązać 
współpracę ze Słowakami. Zmartwił nas 
za to fakt nielegalnego upalania na trasie 
Rajdu Lausitz przez jedną z polskich załóg! 
Wiemy, kto to, i ostrzegamy na przyszłość, 
że w przypadku powtórzenia się tego 
haniebnego czynu załoga zostanie wyklu-
czona z rajdu i podana do wiadomości 
publicznej. Szanujmy siebie i konkurencję!
(Patryk Korbel – www.lausitzcup.info)
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