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Świat Rajdów PUCHAR ŁUŻYC – PODSUMOWANIE 2008

Czechy, Niemcy i Polska – trzy kraje Unii Europejskiej, które łączy położenie 
geograficzne i... szwung do napojów chmielowych. Polacy lubią niemieckie 
samochody, Niemcy polskie dziewczyny, a Czesi kochają motoryzację i łatwo się 
z nimi dogadać. Zawirowania we wspólnej historii nie stanowią dziś problemu, 
dlatego Słowianie z Germanami zorganizowali (z sukcesem!) rajdowy cykl  
pod nazwą Puchar Łużyc.  Tekst:  Marek Kisiel  Zdjęcia Łukasz Rawski

Aby umożliwić rywalizację jak naj-
większej liczbie załóg z naszego kraju, 
wymagania licencyjne i techniczne 
były identyczne jak dla zawodników 
startujących w Pucharze PZM. Dużą 
zachętą, oprócz międzynarodowej 
rywalizacji, były nagrody finansowe 
za cały cykl w klasyfikacji generalnej 
oraz w poszczególnych klasach, a 
także zwrot części wpisowego (300 
euro) za udział we wszystkich rundach. 
A zaczęło się tak:

Runda 1 
15. Thermica Rally Luzicke Hory
16.05.2008 (Czechy)

Rajd Luzicke Hory jest eliminacją 
dwóch czeskich rajdowych cyklów: 
Rallysprintu oraz Pucharu K4, dlatego 
do startu zgłosiło się aż 155 załóg, 
w tym 55 w Pucharze Łużyc. Najliczniej 
reprezentowani byli zawodnicy z Czech 

Puchar Łużyc – podsumowanie 2008

Unia polsko-czeska  
z Niemcami

– 42 załogi. Z Polski zgłosiło się ich 10 
(na starcie stanęło 8), natomiast barwy 
Niemiec reprezentowały tylko 3 samo-
chody, ponieważ termin kolidował z 
rajdem do mistrzostw Niemiec.

Pierwsze trzy miejsca w generalce 
zajęli zawodnicy czescy:
1. Jan Sykora/Martina Kardom  
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4*),
2. Radek Mifka/Tomas Plachy 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4),
3. Dobroslav Duchacek/Petr Dufek 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4).

Na starcie stanęły dwa samochody 
WRC czeskich kierowców, którzy 
również zgłosili swój akces do Pucharu 
Łużyc – Karel Trneny (Skoda Octavia 
WRC) oraz Karel Macek (Toyota Corolla 
WRC), ale ze względu na problemy 
techniczne zajęli dalsze miejsca.

Nasi zawodnicy dzielnie walczy-
li z koalicją czeskich zawodników 
i wywieźli z Czech cenne punkty do 
klasyfikacji Pucharu Łużyc:
Marcin Lempert/Bartosz Nykiel  
(Opel Astra/3) – 4. miejsce w klasie,

Marcin Stywryszko/Szymon Rosik 
(Skoda Felicia/2) – 9. miejsce  
w klasie,
Kacper Puszkiel/Paweł Danys  
(BMW 318/7) – 1. w klasie,
Paweł Chudziński/Przemysław Zawada 
(Seat Ibiza/3) – 3. w klasie,
Łukasz Ryznar/Michał Jucewicz 
(Fiat CC/1) – 1. w klasie.

Największego pecha miała załoga 
Jerzy Tomaszczyk/Mateusz Marty-
nek bardzo widowiskowo jadącego 
Fiata 126p, której 5 km przed metą 
silnik odmówił posłuszeństwa. Dostali 
jednak gromkie brawa od licznie zgro-
madzonych przy trasie kibiców. Małe 
auto, a tyle radości z jazdy .

KalendaRz PUchaRU ŁUżyc 2009

1-2.05.2009 Thermica Rally Luzicke Hory Hradek n. Nisou (Czechy) www.rallyluzickehory.cz

10-11.07.2009 Rajd Karkonoski Jelenia Góra (Polska) www.ak-karkonoski.pl

16-17.10.2009 Lausitz Rallye Boxberg (Niemcy) www.rrc-lausitz.de

www.lausitzcup.pl – polska strona internetowa Pucharu Łużyc

Na mecie powiedzieli: 
Łukasz Ryznar (Fiat CC/1): – Na OS 2 
awarii uległ układ kierowniczy i usterki nie 
udało się usunąć do końca rajdu. Dlatego 
pozostało nam modlić się, żeby przekład-
nia całkiem nie odmówiła współpracy, bo 
o zwolnieniu i asekuracyjnej jeździe nie 
było mowy. Udało się i ukończyliśmy rajd 
na pierwszym miejscu w klasie N1.
Michał Jucewicz (pilot Ryznara):  
– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
tras oraz organizacji rajdu. Odcinki były 
trudne i bardzo wyczerpujące również 
dla pilota – cały czas zakręt w zakręt. 
O skali trudności świadczą też mijane 
cały czas rozbite auta. Do mety dotarła 
niespełna połowa stawki. Nowością był 
nadajnik GPS, który otrzymywała każda 
załoga. W przypadku nieszczęśliwego 
zdarzenia wystarczyło wcisnąć przycisk 

 Wymogi bezpieczeństwa w Pucharze 
Łużyc są zbliżone do polskiej II ligi, 
dlatego na trasie rund Pucharu można 
oglądać wiele rajdowych oldtimerów  
z utraconą homologacją.
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R E K L A M A

HELP, żeby natychmiast zatrzymać 
oes i uruchomić służby ratownicze. 
Doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu 
czuliśmy się bezpieczniej.
Mateusz Martynek (Fiat 126p/5): 
– To był nasz zagraniczny debiut i od 
razu spotkaliśmy się z dużą życzliwością 
organizatorów, czego niestety czasem 
brakuje w Polsce! Przez cały rajd mieliśmy 
problemy z wydechem: pękł nam kolektor 
wydechowy, potem odpadła strumienica, 
ale i tak prowadziliśmy w klasie. Niestety, 
5 km przed metą rajdu przegrzał się silnik, 
który zgasł i już nie odpalił.
Paweł Chudziński (Seat Ibiza/3): – Po 
uderzeniu w skałę skrzywiliśmy auto, a w 
dodatku cały czas blokowała się skrzynia. 

Z tego powodu wyrwałem nawet gałkę 
od drążka biegów, która wpadła mi pod 
nogi – niestety, sięgnięcie po nią w trakcie 
jazdy nie było możliwe. Zatem kopałem 
ją, bo wpadała mi pod pedały. Mimo 
tych problemów osiągnęliśmy metę na 
3. miejscu w klasie, co nie było dla mnie 
szczytem marzeń.

Runda 2 
Platinum 23. Rajd Karkonoski  
29-30.08.2008 (Polska)

Kolejną rundą Pucharu Łużyc był Rajd 
Karkonoski, powracający po sześcio-

letniej przerwie do kalendarza RSMP, 
a rozgrywany w okolicach Jeleniej Góry, 
ze startem i metą na malowniczym pla-
cu Ratuszowym. Tym razem najliczniej 
reprezentowane były załogi z naszego 
kraju, których do rywalizacji w Pucharze 
zgłosiło się 17. Czeskich „posadek” było 
8, a niemieckich „farerów” – 5, wśród 
nich jeden za kierownicą Audi TT, które 
miało swój debiut na rajdowych trasach 
w Polsce. Karel Macek zaprezentował 
Corollę WRC, ale wysłużone auto nie 
zawojowało karkonoskich tras. Lepiej 
poradzili sobie inni reprezentanci 
Czech, którzy nadawali ton rywalizacji, 
z małym, acz sympatycznym polskim 
wyjątkiem:

1. Radek Mifka/Tomas Plachy 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4),
2. Jiri Tosovsky/Petr Gross 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4),
3. Piotr Sopoliński/Tomasz Borko 
(Opel Astra II OPC/3).

Trasy Rajdu Karkonoskiego były dla 
zawodników bardzo wymagające i ze 
zgłoszonych 30 załóg metę osiągnęło 
21, ale za to w doskonałych nastrojach. 
Zawodnicy zagraniczni podkreślali 
jakość technicznych oesów, jak rów-
nież dużą liczbę kibiców przy bardzo 
dobrze zabezpieczonej trasie. Słynna 

*) PodziaŁ na Klasy w PUchaRze ŁUżyc

sezon 2008
Grupa N, A, S2000, S1600,  
R1, R2, R3 oraz diesel:

klasa 1 – < 1000 cm3

klasa 2 – 1001-1600 cm3

klasa 3 – 1601-2000 cm3

klasa 4 – > 2000 cm3

Grupa HR, S, GT, WRC:

klasa 5 – < 1000 cm3

klasa 6 – 1001-1600 cm3

klasa 7 – 1601-2000 cm3

klasa 8 – > 2000 cm3

sezon 2009
klasa 1 – < 1000 cm3 

klasa 2 – 1001-1400 cm3 

klasa 3 – 1401-1600 cm3 

klasa 4 – 1601-2000 cm3 

klasa 5 – > 2001 cm3

Podział na klasy jest typu Open,  
a więc o przynależności do danej 
klasy decyduje wyłącznie pojem-
ność silnika. Nie ma podziału  
na grupy: N, A, R, historyczne itp.

polska gościnność nie potwierdziła 
się w wynikach, gdzie nasi zawodnicy 
zajęli w poszczególnych klasach 
czołowe lokaty: 
Piotr Sopoliński/Tomasz Borko 
(Opel Astra/3) – 1. miejsce w klasie,
Kacper Puszkiel/Alicja Konury 
(BMW 318/7) – 1. miejsce w klasie,
Adrian Mikiewicz/Wojciech Zdrojewski 
(Honda Civic/3) – 2. miejsce w klasie,
Marcin Stywryszko/Szymon Rosik 
(Skoda Felicja/2) – 1. miejsce w klasie,
Łukasz Ryznar/Michał Jucewicz 
(Fiat CC /1) – 1. miejsce w klasie.

Na mecie powiedzieli: 
Artur Gołda (Peugeot 206 XS/2): 
– Fajny rajd, który trochę przypominał 
wyścigi górskie ze względu na wąskie 
i kręte odcinki. Na OS 2 przez 10 km je-
chaliśmy na kapciu, a OS 6 kończyliśmy 
z awarią silnika. Mimo to rajd uważamy 
za udany i wart polecenia.
Tomasz Rajca (Opel Astra GSI/3):  
– Start był spontaniczny, z nowym 
pilotem (Jarek Hryniuk) i bez treningu. 
Roczna przerwa i moje małe doświad-
czenie były przyczyną złego opisu trasy. 
Dodatkowo na OS 2 przytrafił się 

 Doskonała obsada, bezpieczne i równe szutry, niewielka odległość 
od naszej zachodniej granicy – to zalety Rajdu Łużyc (Lausitz Rally), 
stanowiącego ostatnią rundę Pucharu Łużyc.

 Trzy wygrane rundy Pucharu Łużyc dały Łukaszowi Ryznarowi 
końcowe zwycięstwo w klasie.
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kapeć, na którym jechaliśmy 4 km. 
Jazda na feldze setką to fajne przeży-
cie . Potem doszły jeszcze problemy 
ze skrzynią i kończyliśmy rajd tylko na  
3. i 4. biegu. Mimo takich przygód jechało 
się świetnie.
Marcin Stywryszko (Skoda Felicia/3):  
– Do tego startu podchodziliśmy trochę 
z przegranej pozycji, ponieważ podział 
na klasy był inny niż jest w Pucharze 
PZM. W naszej klasie mieliśmy 5 aut 
o pojemności 1,6 l (nasza Skoda ma 
1,4 l) i mocną Micrę z doświadczonym 
kierowcą z Niemiec. Tuż po rajdzie szy-
kowała się Wisła w PPZM, więc założenie 
było jedno – meta i całe auto. Duże było 
nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy 
na tablicy wyników pierwszego oesu, 
że prowadzimy w klasie. Po rajdzie, na 
życzenie czeskiego sędziego techniczne-
go, zostaliśmy skierowani na drugie BK. 
Tam sprawdzano nasze hamulce, a że 
jeździmy na seryjnych, to przeszliśmy 
je bez problemu i mogliśmy świętować 
wygraną.

Runda 3 
9. Lausitz Rally
16-18.10.2008 (Niemcy) 

Ten rajd u naszych zachodnich 
sąsiadów już od kilku lat cieszy się 
dużą popularnością wśród kibiców 
oraz zawodników. Równe, szutrowe 
trasy z widowiskowymi hopkami 
dają wiele frajdy z jazdy. Dlatego na 
starcie mogliśmy zobaczyć wszyst-
kich zawodników, którzy liczyli się w 
Pucharze Łużyc. Walka o generalkę 
i – co za tym idzie – 800 euro nagrody 
rozegrała się między zawodnikami 
z Czech – Radkiem Mifką i Jirim Toso-
vskym. Ten drugi tracił do lidera tylko 
9 punktów. Mimo zaciekłych ataków 
zwycięzcą tej rundy z przewagą 33,3 s 
został Radek Mifka.
1. Radek Mifka/Tomas Plachy 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4),
2. Jiri Tosovsky/Petr Gross 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4),
3. Jaroslav Miklulenka/Vladimir Dolinek 
(Mitsubishi Lancer Evo VIII/4).

Ponownie świetnie spisali się nasi 
zawodnicy, którzy zajęli czołowe 
miejsca w klasach: 
Kacper Puszkiel/Alicja Konury 
(BMW 318/7) – 1. miejsce w klasie,
Łukasz Ryznar/Michał Jucewicz 
(Fiat CC/1) – 1. miejsce w klasie,
Paweł Chudziński/Bartłomiej Nykiel 
(Seat Ibiza/3) – 1. miejsce w klasie,
Marcin Stywryszko/Szymon 
Rosik (Skoda Felicja/2) – 2. miejsce 
w klasie.

Czołowa szóstka w końcowej kla-
syfikacji generalnej Pucharu Łużyc, 
oprócz zajętych miejsc, mogła cieszyć 
się z gratyfikacji finansowej:
1. Radek Mifka/Tomas Plachy 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4) – 500 euro,
2. Jiri Tosovsky/Petr Gross 
(Mitsubishi Lancer Evo IX/4) – 400 euro,
3. Kacper Puszkiel 
(BMW 318/7) – 300 euro,
4. Marcin Stywryszko/Szymon Rosik 
(Skoda Felicia/2) – 200 euro,

5. Karel Macek/Ales Pilny 
(Toyota Corolla WRC/4) – 150 euro,
6. Paweł Chudziński 
(Seat Ibiza/3) – 100 euro,
7. Klaus Teichman/Trommer Kenny 
(Nisan Almera/3)
8. Łukasz Ryznar/Michał Jucewicz 
(Fiat CC/1)
9. Ronny Teichman/Rene Tonn 
(Nisan Micra/2)
10. Tomas Klokocnik (Lada 2105/6)

Jak widać, także systematyczność 
i taktyka umożliwiły zajęcie wysokich 
miejsc zawodnikom dysponującym 
słabszymi autami. W klasyfikacji końco-
wej zostali sklasyfikowani zawodnicy 
startujący we wszystkich trzech run-
dach. Dodatkowo nasi kierowcy, 
mimo licznej koalicji Czechów, nada-
wali ton rywalizacji w klasach i zajęli 
na koniec: 
Kacper Puszkiel/Alicja Konury 
(BMW 318/7) – 1. miejsce w klasie  
300 euro,
Paweł Chudziński/Przemysław Zawada 
(Seat Ibiza/3) – 1. miejsce w klasie 
 300 euro,
Marcin Stywryszko/Szymon Rosik 
(Skoda Felicia/2) – 1. miejsce w klasie 
300 euro,
Łukasz Ryznar/Michał Jucewicz 
(Fiat CC/1) – 1. miejsce w klasie 
300 euro.

Podsumowując ubiegłoroczny cykl 
Pucharu Łużyc, należy podkreślić, że sta-
nowi on świetną okazję do rywalizacji 
na międzynarodowej arenie. Zdobyte 
doświadczenie i obcowanie z atmos-
ferą europejskich rajdów na pewno 
zaowocują na krajowych trasach, czego 
przykładem może być Piotr Sopoliński 
– zdobywca Pucharu PZM.

Zapraszamy zatem w sezonie 2009 
wszystkich zawodników z RSMP 
oraz obecnego Pucharu Polski, dla 
których udział w I rundzie Pucharu 
Łużyc w Czechach – Thermica Rally 
Luzicke Hory – może być doskonałym 
treningiem przed Elmotem, a nagrody 
finansowe za cały cykl pozwolą w czę-
ści pokryć koszty startów.

Rajdowa zadyma czy rajd 
terenowy? Nie, to Robert 
Rosiak za głęboko przyciął 

Kadettem pryzmę miękkiego 
łużyckiego szutru.

Lancery Evo IX zdominowały 
sportowo Puchar Łużyc 2008.

 To je rally w wydaniu tylnonapędowej Skody 1000 MB...

..i równie widowiskowej  
co nieśmiertelnej Łady 2105.

Projekt  „Czesko-Polsko-Niemiecki Rajd Samochodowy o Puchar Łużyc 2009” jest zgłoszony do dofinansowania  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Nysa Przekraczamy Granice.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE


