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o nas
Legenda rajdów
w Polsce!
Michele Mouton - legendarny kierowca rajdowy, to pierwsza
kobieta, która osiągnęła Wicemistrzostwo Świata, wielokrotnie
stając na podium WRC. Jej dwukrotne zwycięstwo w karkołomnej
rywalizacji Peaks Peak, czy wygrana z Ari Vatanenem w Rajdzie
San Remo w 1981 roku udowodniły światu, że niemożliwe stało
się możliwe - kobieta osiągnęła szczyt najtrudniejszych rywalizacji
rajdowych na Ziemi.
Z wywiadu z Michele Mouton, otwierającego drugi numer
biuletynu, dowiadujemy się m.in. jakie to uczucie być najbardziej
utytułowanym kierowcą rajdowym płci pięknej, którego rezultatów
żadna kobieta do tej pory nie pobiła. Przewodnicząca Komisji Kobiet w Motorsporcie przy FIA opowiada nam również, jak wysokie
pozycje w elitarnych dyscyplinach sportu motorowego są w zasięgu obecnie startujących zawodniczek na świecie oraz ocenia - jako
WRC menedżer wizytujący niedawno Mikołajki - polskie OS’y przed
Rajdem Polski.

Katarzyna
Frendl
Zespół ds. Kobiet
PZM

Mamy nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje wiele polskich zawodniczek, nie tylko rajdowych, do walki o najwyższe lokaty w świecie
sportów motorowych. O Polkach, które zobaczymy w tym sezonie
na prawych i lewych fotelach rajdówek, piszemy w kontekście ich
planów uczestnictwa w Rajdowym Pucharze Polski, a także RSMP!
W numerze znalazły się również zapowiedzi dwóch ważnych
zawodów motocyklowych z udziałem kobiet: Mistrzostw Europy Kobiet w Trialu oraz Mistrzostw Polski Kobiet w Motocrossie.
Rozmawiamy także z jedną z najbardziej utalentowanych, polskich
zawodniczek motocyklowych rajdów długodystansowych - Joanną
Modrzewską, która jest zdeterminowana w walce o uczestnictwo
w Dakarze. Na tym najtrudniejszym rajdzie świata była już 3-krotnie
młodziutka Michalina Rybak, zawodniczka rywalizacji rajdów
przeprawowych i długodystansowych ATV (quady), która towarzyszyła podczas Rajdu Dakar zespołowi Rafała Sonika. Piszemy
też o Klaudii Podkalickiej, zaczynającej sezon RMPST od startu w
rajdzie Baja Drawsko.
Zespół ds. Kobiet w PZM wsparł też niecodzienną inicjatywę
- powstanie film dokumentalny o Monice Jaworskiej - zawodniczce wyścigów motocyklowych, która w tym sezonie wystartuje
w pełnym cyklu Mistrzostw Włoch. Będzie w nich jedyną kobietą
i jednocześnie zapisze się jako pierwszy zawodnik z Polski w tej
trudnej rywalizacji.
Serdecznie zapraszamy też do spotkania z nami - Zespołem
Kobiety w Motorsporcie PZM - podczas zbliżającego się finału Motoserce 2014, o którym więcej piszemy w naszych aktualnościach.
Do zobaczenia!
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Katarzyna Frendl
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“Moim głównym przeciwnikiem, takim
który ani na chwilę nie daje mi spokoju i
jednocześnie stanowi motywację mych
poczynań, jest niepohamowane pragnienie
zwyciężania i doskonalenia siebie.”
- powiedział kiedyś Ayrton Senna, i te słowa
są motywem przewodnim mojego życia,
które związane jest ze sportem, ciężką
pracą, adrenaliną i potrzebą rywalizacji.

W

latach “szczenięcych” byłam niepokorną
dziewczynką. Przewodziłam podwórkowej “bandzie łobuziaków” uwielbiając
np. podkładać cegły pod koła ciężarówek by nie mogły ruszyć. Miałam też imponującą
kolekcję resoraków, które tata przywoził mi z zagranicy,
stąd moimi przyjaciółmi byli przede wszystkim chłopcy.
Ciągle też topiłam się by zaraz z powrotem pchać się na
głęboką wodę, dlatego rodzice zaprowadzili mnie na
basen. I te dwie pasje z lat dziecinnych ukształtowały
moje dorosłe życie.
Zaczęłam oczywiście od pływania, które wyczynowo
uprawiam do dziś. W karierze młodzieżowej i seniorskiej
zdobyłam wiele tytułów i rekordów Polski specjalizując
się w stylu grzbietowym. Gdy po latach spędzonych na
torach wyścigowych wróciłam do pływania zmieniłam specjalizację na styl dowolny i dłuższe dystanse.
To dlatego, że Szczecin dzięki trenerowi Mirosławowi
Drozdowi jest potęgą pływania długodystansowego
mając wielu wspaniałych pływaków, z mistrzami świata
włącznie. Moim szczęściem jest przyjaźnić się z trenerem i móc trenować z jego grupą. Codzienny trening z
juniorami jest bardzo wyczerpujący ale przekłada się na
wyniki plasujące mnie w czołówce światowej w swojej
kategorii wiekowej.
Prawo jazdy zrobiłam nie mając jeszcze szesnastu lat
i od razu zaczęłam prowadzić różne, nieswoje samochody. Mama obiecała, że jeśli zdam maturę na piątki to
kupi mi “malucha”. Zatem natychmiast po otrzymaniu
świadectwa pobiegłam do domu karząc zawieźć się
z mamą do Polmozbytu by zamówić samochód. No i
zaczęło się. Rocznie przejeżdżałam ponad 40 tysięcy
kilometrów, a psujący się samochód naprawiał wtedy
kierownik wydziału napraw mechanicznych w Polmozbycie, dziś mój mąż Krzysiu Litwin. Samochody i wyścigowa pasja połączyła nasze życia. Przez trzynaście lat
ja ścigałam się a on serwisował moje wyścigówki będąc
jednocześnie moim trenerem i nauczycielem szybkiego
jeżdżenia, co zaowocowało siedmioma tytułami wywalczonymi w Mistrzostwach Polski.
Karierę wyścigową rozpoczęłam mając 24 lata, startując w klasie debiutantów seryjnym Fiatem 126 p. Pierwszy

start, pierwsze podium i na koniec sezonu pierwszy
tytuł w Mistrzostwach Polski. Szybko zmieniłam klasę na
fabryczną Fiata Cinquecento 900. Moim największym
sukcesem tego okresu było wywalczenie drugiego pola
startowego na 120 zawodników w kwalifikacjach. Równocześnie starowałam Cinquecento 900 Abarthem, w klasie,
w której sezon zakończyłam tytułem Mistrza Polski. Krótkim epizodem były starty formułą z silnikiem 1300 cm3.
Następnie zmieniłam klasę i auto na Cinquecento 1100
Sporting. Te małe potwory rozpędzały się do ponad 220
km/h, i tutaj startowali wszyscy najlepsi kierowcy w kraju,
z którymi chciałam walczyć. Kolekcjonowałam puchary
zarówno w wyścigach torowych jak i górskich. Kolejnym
wyzwaniem były starty w fabrycznej klasie Renault Megane 2.0. Ale największą przyjemnością było niewątpliwie
prowadzenie zbudowanej we Włoszech specjalnie do
sportu Alfy Romeo 156, która miała moc 280 KM. Była
to bardzo prestiżowa klasa, do startu w której zostali
zakwalifikowani najlepsi wtedy zawodnicy w Polsce, w
tym także ja. Sportowe jeżdżenie tą Alfą było niesamowitym przeżyciem. Była profesjonalnie przygotowana i
posłuszna w prowadzeniu. Od razu się dogadałyśmy. Już
się nie ścigam, ale mam ją do dziś.
Dziś zarządzam karierą wyścigową naszego syna Jakuba Litwina, jestem menadżerem szczecińskiej, pływackiej
grupy olimpijskiej, prowadzę wraz z Krzysiem dwie firmy,
i oczywiście uprawiam wyczynowo sport. W wolnych
chwilach “dosiadam” swojego pupila - ścigacza Kawasaki
Ninję. Nie potrafię żyć bez szybkości, adrenaliny i sportowego zmęczenia. Kocham to, co robię i cieszę się, że
mogę realizować swoje pasje łącząc je jednocześnie z
pracą. Zostałam także zaproszona do Komisji ds. Kobiet
PZM. To wielkie wyróżnienie i przyjemne wyzwanie.
Swoją pracą, pasją i działaniem w Komisji chcę pokazać,
że motosport jest wspaniały i z powodzeniem mogą go
uprawiać kobiety, dlatego zapraszam wszystkie chętne
dziewczyny, panie i kobiety do kontaktu z naszą Komisją
i pracującymi w niej pasjonatkami.

Trzynaście lat
moich startów
w motorsporcie
zaowocowało
siedmioma tytułami
wywalczonymi w
Mistrzostwach Polski.

W nastepnych
biuletynach
znajdą się
prezentacje
kolejnych
członkiń
zespołu ds.
kobiet PZM.
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O rajdach, Komisji Kobiet FIA
i Rajdzie Polski rozmawiamy
z

FOT. AUDI AG

sport
Michèle Mouton

Legendarna zawodniczka Rajdowych Mistrzostw Świata, a obecnie Przewodnicząca
Komisji “Kobiety w Motorcie” FIA i menedżer WRC, opowiada nam o początkach swojej
kariery, stosunku do swoich słynnych osiągnięć i pracy w Komisji. Ponieważ niedawno
wizytowała odcinki specjalne Rajdu Polski dowiadujemy się też o jej wrażenia dotyczące
przygotowania OS’ów.

J

akie to uczucie być najbardziej utytułowanym kierowcą rajdowym płci pięknej,
którego rezultatów żadna kobieta nie pobiła
do tej pory?
Szczerze myślę i czuję, że nadszedł czas, aby
zmienić tę sytuację, w miarę mojego starzenia. Chcę
zobaczyć sukces nowych pań-kierowców, i to
szybko.
Wszystko zaczęło się od tego, że jako nastolatka
„pożyczyłaś” bez zgody taty Citroena 2CV? Czy
swój sukces zawdzięczasz ojcu, który dał Ci szansę
wykazać się w rajdach?
Na pewno, on zdecydował za mnie, ja nigdy nie
myślałam o rywalizacji. Tak więc, w rzeczywistości
dał mi pierwszą wielką szansę i był moim pierwszym wielkim sponsorem.
Uczestniczyłaś w wyścigach - startowałaś w Le
Mans Simką, gdzie wygrałaś w kategorii silników
2-litrowych. Co sprawiło, że zaczęłaś jeździć w
rajdach?
Startowałam w rajdach jeszcze przed udziałem
w Le Mans, a ten wyścig był tylko jednym takim
doświadczeniem i miałam uczucie, że zawsze
robiłam dokładnie to samo na torze. Wolę jazdę-improwizację jaką dają rajdy, niż jeżdżenie w
kółko po torze.

czuć w samochodzie, podobnie jak w sukience.
Jak się czułaś zwyciężając w Rajdzie San Remo w
1981 roku, pokonując ówczesną sławę Ari Vatanena?
Oczywiście - dla mnie wygrać rajd klasy WRC
było czymś, co prezentowało szczyt tego, co
możesz osiągnąć w tej dziedzinie. Odetchnąłem
po tym i pomyślałam, że jeśli mogę wygrać jeden
rajd, mogę wygrać następny. To komfortowe myślenie i pewność siebie na przyszłość.
Zawsze prezentowałaś się w mediach jako twarda zawodniczka. Czy jednak pojawiały się łzy po
zwycięstwach?
Raczej nie. Sukces da mnie oznaczał bardziej
uśmiech, niż łzy. Zawsze się cieszyłam się, więc nie było
łez po wygranych.
Nie tęsknisz do ścigania? Masz ochotę czasem
rywalizować z innymi?
Nie tęsknię za tym odkąd powiedziałam stop.
Jestem osobą, która żyje dniem dzisiejszym, a nie
wczorajszym i ze względu na to, nie mam już potrzeby
rywalizacji. W życiu istnieje wiele wyzwań, z którymi
się stykasz, którym możesz stawiać czoła.
Jaki wynik uważasz za swój największy sukces?
Czy Pikes Peak był dla Ciebie wyzwaniem?
Dla mnie wszystkie wygrane były fantastyczne,
jako że - oczywiście - nie łatwo pokonać wszystkich
zawodników podczas całego rajdu. Nie ma jednego
zwycięstwa ważnego w szczególności, choć oczywiście pierwsze zwycięstwo pamiętam
najmocniej. Pikes Peak jest tym, co
pamiętam jako wielkie wyzwanie. Byłam bardzo szczęśliwa będąc pierwszą
kobietą, która wygrała tę imprezę.

Czy masz sentyment do Audi Quattro S1,
Porsche Carrera RS, Peugeot 205 Turbo 16, Fiat
131 Abarth, Lancii Stratos HF, czy Renault Alpine
A110, w którym zaczynałaś swoją przygodę z
rajdami? Który z samochodów, jakimi startowałaś
był najlepszy?
Dla mnie wszystkie samochody są różne,
podobnie jak wszystkie sukienki mogą być. Wolisz
jeden z nich za jego kształt nadwozia, inny za jego
kolor, jeszcze inny dla materiałów, z których jest
Obecnie rajdy wyglądają zupełwykonany. Są one różne; wystarczy, aby dobrze się nie inaczej; kiedyś były dłuższe,

Kobiecy zespół - pilotka Fabrizia Pons (z lewej) i
kierowca rajdowy - Michèle Mouton, swoimi rezultatami
wywołały poruszenie w świecie WRC.
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odcinki bywały nocne, szutrowo-asfaltowe. Czy
myślisz, że dziś rajdy są łatwiejsze do zwyciężania?
Nie, rywalizacja jest nadal rywalizacją i jest ciężka.
Czy rajdy mają krótkie czy długie OS’y, trzeba
być pierwszym. Jeśli poziom konkurentów jest
wysoki, zawsze zwyciężanie jest trudne. Ni się w tym
względzie nie zmienia.

W Formule 1 przedstawiono już technologię
hybrydową. Czy możemy się spodziewać takiego
samego rozwiązania wkrótce w samochodach
rajdowych?
Technologia hybrydowa jest oczywiście dyskutowana, jak wiele innych rozwiązań, ale musimy
patrzeć też na czas ich wprowadzenia.

Gdy wspominasz swoje najlepsze lata startów,
czy jest coś, co byś zmieniła w przebiegu swojej
kariery? Jakaś porażka, którą najbardziej zapamiętałaś?
Zwykle staram się szybko zapominać o porażce i
patrzeć na pozytywy. Byłam bardzo szczęśliwa - ze
względu na mój ciągły progres, miałam szansę prowadzić w krajowych mistrzostwach, a potem WRC, więc
uważam, że byłam szczęściarą i robiłam wszystko,
co mogłam najlepiej jak potrafiłam. Nie chciałabym
niczego zmieniać.

2014 FIA World Rally Championship składa się z
13 rund, ale są też nowe kraje na „liście oczekujących”. Jakie rajdy chciałabyś zobaczyć w kalendarzu WRC w najbliższej przyszłości?
Uzgodniono, że w przyszłości kraje BRIC uczyniłyby mistrzostwa bardziej globalnymi, ale wciąż o tym
dyskutujemy z różnymi federacjami narodowymi na
całym świecie.

Co czujesz dziś, gdy siadasz za kierownicą
rajdówki?
Nie jeżdżę rajdówką. Jeśli prowadzę, to bez
żadnej presji i wyłącznie dla przyjemności. Zwykle po to, by zwiedzać nowe kraje.

Michèle Mouton
Przewodnicząca
Komisji “Kobiety
w Motosporcie” FIA
i menedżer WRC

Michèle Mouton - najważniejsze fakty
1973 - początek rajdowej kariery Michele Mouton
1974 - 1978 - zwycięstwa w licznych rajdach we Francji,
Hiszpanii i w Europejskich Mistrzostwach Kobiet
1975 - wygrana w kategorii prototypów 2L (Moynet) w
24-godznnym wyścigu w Le Mans
1978 - 1980 - oficjalny kierowca zespołu Fiat France
(wygrana w rajdzie Tour de France)
1981 - 1985 - oficjalny kierowca zespołu Audi - pilotką
zostaje Fabrizia Pons
1981 - wygrana w Rajdzie San Remo (Włochy) - Michele
Mouton zostaje pierwszą i jedyną do tej pory kobietą,
która wygrała rundę Rajdowych Mistrzostw (Świata
WRC)
1982 - zwycięstwa w rajdach WRC w Portugalii, Grecji i
Brazylii
1982 - zdobycie Wicemistrzostwa Świata w sezonie
1982 Rajdowych Mistrzostw Świata
1985 - pobicie rekordu przejazdu podczas Pike Peak
(Colorado, USA) w Audi Quattro. Michele Mouton
zostaje pierwszą kobietą, która wygrała te zawody.
1986 - zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Niemiec - jako oficjalny kierowca Peugeot. Zakończenie
rajdowej kariery.
1987 - urodzenie córki Jessie (ten fakt Michele Mouton
uważa za swoje największe zwycięstwo)
1988 - 1989 - uczestnictwo w rajdach Faraonów, Rajdzie Tunezji i w hiszpańskiej Baja - starty Peugeot’em
1988 -Michele Mouton zostaje pomysłodawczynią i
organizatorką Race of Champions (Wyścigu Mistrzów),
który odbywa się co roku od 25 lat
2010 - wybór Michele Mouton na Prezydenta Komisji
Kobiet w Motorsporcie FIA
2011 - Michele Mouton zostaje menedżerem FIA WRC.
Jednocześnie zostaje uhonorowana stopniem Kawalera Legii Honorowej przez Prezydenta Francji Nicolas
Sarkozy

71. LOTOS Rajd Polski to klejnot w koronie
polskiego motorsportu i bardzo popularna
impreza wśród kibiców. Miałaś w ostatnich

Czym jest dla Ciebie Race of Champions?
Race of Champions to trochę jak oglądanie mojego dorastającego dziecka - byłam w tym od początku. Jest to już teraz wielkie wydarzenie i jestem
bardzo zadowolona będąc częścią organizacji
tych zawodów i ich sukcesu już ponad 20 lat.
Komisja kobiet przy FIA powstała z Twojej
inicjatywy, czy to FIA zapukało z takim pomysłem
do Twoich drzwi? Jak oceniasz pracę komisji do tej
pory i co się udało już osiągnąć?
Jean Todt bardzo popierał pomysł powstania
Komisji i poprosił mnie, abym była jej Przewodniczącą; to jest dla mnie wielki zaszczyt.
Czy są cele w komisji tak trudne do osiągnięcia,
że pozostają w kategoriach marzeń? Kobieta za
kierownicą F1, kobieta na podium WRC, kobieta na
podium Le Mans?
Patrząc na większy obraz myślę, że głównym
wyzwaniem jest, aby więcej kobiet interesowało się
sportem motorowym; my wciąż pracujemy nad tym,
jak to osiągnąć i jakie są najlepsze możliwości, aby
to rozwinąć. Może uda się tego dokonać biorąc pod
uwagę pracę na poziomie poszczególnych krajów i
kooperację z naszymi federacjami na całym świecie.
Mamy swoich przedstawicieli, którzy pomagają osiągnąć założone cele - staramy się, aby ta pomoc stała
się projektem globalnym.
Twoja córka Jessie przejęła rajdowe geny po
mamie? A jeśli nie, to czy żałujesz, że nie kontynuuje Twojego pomysłu na życie?
Moja córka myśli, że jest wystarczająco
mądra, aby nie kopiować swojej matki i zgadzam się z tym całkowicie. Kocha szybkość i
samochody, ale nigdy nie myślała o rywalizacji i
jestem z tego bardzo zadowolona.
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dniach szansę jeździć po OS’ach rajdu. Jaka
jest Twoja opinia o jakości odcinków specjalnych i programu obejmującego polskie i
litewskie drogi?
Miałam przyjemność przejechać wszystkie odcinki
w Polsce i na Litwie i mogę powiedzieć, że te na
Litwie były trochę za szybkie na samochody WRC. Ale
ogólnie rzecz biorąc trasa rajdu wygląda dobrze
i mam nadzieję, że będzie to wielki sukces dla
Polski, Litwy i Lotosu.

Dziś nie ma dobrego rozwiązania na promocję rajdów. Jaka jest Twoja rada dla organizatorów rajdu w obszarze działań promocyjnych?
Za aspekty promocyjne mistrzostw jest odpowiedzialna firma Promotor WRC GmbH. Odpowiada
ona za podniesienie rangi rajdowej dyscypliny obok
innych, krajowych promotorów każdego rajdu w
poszczególnych krajach.


I98I
rok słynnego
zwycięstwa
Michele Mouton
w Rajdzie
San Remo
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Kobiety w Motorsporcie PZM w akcji Motoserce 2014
26 kwietnia odbędzie się w Warszawie, w Parku Bródnowskim, VI. finał ogólnopolskiej akcji Motoserce 2014, organizowanej przez motocyklistów. Zespół ds. Kobiet PZM - Kobiety w Motorsporcie - objął
patronatem ten projekt. To świetna okazja, aby poznać członkinie zespołu, porozmawiać o motoryzacji i
sporcie motorowym - będziemy do Waszej dyspozycji.
Podczas zbiórki krwi na
przybyłych orędowników Motoserca będzie
czekać wiele atrakcji:
parada motocyklowa
ulicami Warszawy, pokazy ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej,
pokazy edukacyjne bezpiecznej jazdy, prezentacje i wystawy
motocykli, w tym jazdy próbne,
pokazy ekwilibrystyki motocyklowej (uwaga: zamknięte zostaną dwa
pasy ulicy Kondratowicza), próba
bicia rekordu Polski (a może świata)
w miniflipach, konkursy z nagrodami, atrakcje dla najmłodszych,

tj. trampoliny, zjeżdżalnie,
ścianka wspinaczkowa
itp., pokazy sztuk walki,
broni wojskowej, mini
strzelnica dla najmłodszych i wiele innych.
Impreza ma charakter jednodniowego
pikniku, na którego teren wstęp
jest bezpłatny. Głównymi partnerami Motoserca 2014 są Polski
Czerwony Krzyż, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, PZM, Motocaina.
pl. Zapraszamy do odwiedzenia
strony akcji www.motoserce.pl

Molly Taylor w Rajdzie Polski 2014
Lotos 71. Rajd Polski jest jedną z sześciu rund Mistrzostw Świata Juniorów FIA, w której udział bierze
jedyna w stawce kobieta, Australijka Molly Taylor, której dyktować będzie jej mama, Coral Taylor.

Z
Joanna Miller 14. w Katarze
Joanna Miller - najlepsza Polka w motocrossie - ukończyła pierwszą rundę
Motocrossowych Mistrzostw Świata w Katarze na 14 miejscu.
- Stres w końcu zszedł ze mnie.
Zawody średnio udane. Obydwa
starty bardzo słabe, bo seryjny
motocykl średnio daje radę. Ostatecznie 14. pozycja, wiec jest dość
duży niedosyt. Konkurencja w tym
roku bardzo duża i jeżdżą tylko
naprawdę szybkie zawodniczki.
Na szczęście przede mną jeszcze 5
rund i mam nadzieję, że będzie już
tylko lepiej - napisała Asia Miller
na swoim profilu na Facebooku.
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W tym sezonie Polka zaliczy
pełny sezon w Mistrzostwach
Świata na nowym motocyklu.
- Do zawodów w nadchodzący weekend we Włoszech
jestem bardziej przygotowana, niż byłam do zawodów w
Qatarze. Dużo więcej treningów
na motocyklu dość mocno
wpłynęło nie tylko na przygotowanie fizyczne, ale również
psychiczne. Fakt, że na tym torze

pierwszy raz stanęłam na podium
Mistrzostw Świata dodatkowo
mnie motywuje. Motocykl został
przygotowany specjalnie na tę
rundę przez Jabłoński Racing, co

mam nadzieję pozwoli zabrać mi
się ze startu razem z czołówką, a
nie na samym końcu, jak to miało
miejsce w Katarze - prognozuje
zawodniczka.

Mistrzostwa Świata Kobiet w Motocrossie
13 kwietnia 2014 Włochy - Arco di Trento
4 maja 2014 Holandia - Valkenswaard
1 czerwca 2014 Francja - St Jean d’Angely
22 czerwca 2014 Niemcy - Teutschenthal
27 lipca 2014 Czechy – Loket

ałoga wystartuje z numerem 58 – zobaczymy ją
wśród dwanastu załóg z
dziesięciu krajów, które
zgłosiły się do rywalizacji zobaczymy także w ostatni weekend
czerwca na trasach wymagających
odcinków specjalnych w Polsce
i na Litwie. W Mistrzostwach
Świata Juniorów FIA (FIA Junior
WRC) mogą startować kierowcy,
którzy nie ukończyli 28 lat. W tym
sezonie wyłącznym dostawcą
samochodów rajdowych jest Citroën Racing, a wybrany model to
napędzany na przednią oś Citroën
DS3 R3.
Mistrzostwa Świata Juniorów
FIA rozgrywane są od 2001 roku.
Pierwszym triumfatorem był
Sébastien Loeb, a zwycięstwo
wśród juniorów zapisali na swoim
koncie również Daniel Solà, Brice
Tirabassi, Per-Gunnar Andersson
(dwukrotnie), Dani Sordo, Patrik

Sandell, Sébastien Ogier, Martin
Prokop, Aaron Burkart, Craig Breen,
Elfyn Evans i Pontus Tidemand. Z
polskich kierowców bliski końcowego sukcesu był Michał Kościuszko,
który w 2009 roku wywalczył tytuł
wicemistrzowski. Mamy nadzieję,
że Molly Taylor powalczy o miejsce
na podium.
Nagrodą za zwycięstwo w
tegorocznej rywalizacji juniorów
będzie program startów w WRC2 w
sezonie 2015 za kierownicą Citroëna DS3 R5.
Warto dodać, że Molly Taylor
zajęła pierwsze miejsce w IRDA
(International Rally Drivers Associacion) Women World Rally Ranking za ubiegły rok. Po dwunastu
miesiącach (od listopada 2012 do
listopada 2013) rajdów w różnych
miejscach świata, mistrzynią
okazała się właśnie Australijka.
Na drugim miejscu uplasowała
się Burcu Cetinkaya z Turcji, zaś

na trzeciej pozycji Asja Zupanc
reprezentująca Słowenię.
Aktualnie w zestawieniu World
Rally Ranking jest 937 kierowców,
z których tylko 1,4% to kobiety.
Więcej jest kobiet pilotów - 10,1%
liczby wszystkich pilotów w tym
zestawieniu (a jest ich 961).
Najlepsze zawodniczki
rajdowe 2013 roku.
Pozycja, Zawodniczka, Kraj, Punkty
1. Molly Taylor, Australia, 
736
2. Burcu Cetinkaya, Turcja, 
706
3. Asja Zupanc, Słowenia, 
684
4. Ekaterina Stratieva, Bułgaria,  434
5. Melissa Debackere, Belgia,  336
6. Jovana Jovanovic, Serbia i Cz. 320
7. Susan Muwonge, Uganda,  192
8. Simin Bicakciolglu, Turcja,  168
8. Ana Sofia Correia, Portugalia, 168
9. Klavdija Senica, Słowenia,  144
9. Burcu Burkut Erenkul, Turcja,  144
10. Lilian Vialle, Francja, 
135
11. Martina Danhelova, Czechy,  56

1

matka będzie
pilotować
zawodniczkę
rajdową w MŚ
Juniorów
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Polskie zawodniczki rajdowe
w sezonie 2014

Podsumowując ubiegły sezon - na rajdowych odcinkach RSMP (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) i RPP (Rajdowy Puchar Polski) wystąpiło 13 zawodniczek,
kolejne 6 (zagranicznych) w Rajdzie Polski oraz 13 w Rajdzie Barbórka. O pewnej
regularności startów możemy mówić jedynie w przypadku pilotek - Magdy Lukas i
Cathy Derousseaux.

I0

liczba
zawodniczek
rajdowych w
sezonie 2014
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Początek nowego sezonu jest słabszy,
jeśli chodzi o obsadę zawodniczek.
Magdę Lukas podczas Rajdu
Świdnickiego-Krause zastąpi na
prawym fotelu Jacek Rathe, a
zawodniczka francuska (wraz z
Aleksem Zawadą) rywalizuje teraz w Rajdowych
Mistrzostwach Europy Juniorów. Występ w Rajdzie
Polski planuje Australijka Molly Taylor, której
dyktować będzie z prawego fotela jej mama Coral
Taylor.
W pierwszym rajdzie
sezonu rajdowego 2014
(Rajd Arłamów)
wystąpiła jedynie Kasia
Wojtiuk, a do kolejnego
- Rajdu Świdnickiego-Krause - zgłosiły się dotychczas 3 pilotki: ponownie
Kasia Wojtiuk, Wioletta Bajda, Kasia Pytel-Majkowska oraz Klaudia Temple - jako
kierowca. Na szczęście zapowiedzi innych zawodniczek
są bardzo optymistyczne i więcej kobiet ma w planie
rajdowe starty w dalszej części sezonu.
Jedyna kobieta za kierownicą na wielu rajdach,
Klaudia Temple, ma w planie starty w kilku rundach
Pucharu Polski za kierownicą Hondy Civic. Wielką
niespodzianką jest fakt, że razem z Kasią Pytel-Majkowską w Rajdzie Świdnickim-Krause stworzą
w pełni kobiecą załogę! Zawodniczka cieszy się z
licznej konkurencji w klasie i chce uczestniczyć we
wszystkich rundach RPP; na razie jednak nie wiadomo, na ile rajdów w sezonie pozwoli jej budżet. Jeżeli
nie uda się zebrać środków - to w planie awaryjnym
uwzględnia starty w tańszych rajdy 3-cio ligowych.
A jeżeli wszystko pójdzie po jej myśli, to od Rajdu
Rzeszowskiego chciałaby startować już w RSMP, w
klasie historycznej.
Najbardziej aktywną pilotką od końca
poprzedniego sezonu jest Katarzyna Wojtiuk, która nie marnuje
żadnej okazji na zdobywanie nowych
doświadczeń.
- Od połowy zeszłego sezonu
praktycznie nie wysiadam z rajdówki, urlopy planuję
z uwzględnieniem kalendarza PZM, a znajomi już nie
poznają mnie bez kasku (śmiech). Sezon 2014 będzie
dla mnie rokiem rajdowym, ponieważ w planach jest
cały cykl RPP oraz RSMŚL. Mam nadzieję, że przez
ten czas nawinę odpowiednią liczbę kilometrów
oesowych, by spróbować swoich sił w RSMP - mówi
zawodniczka.

Magda Wilk to wszechstronna
zawodniczka, która bywa czasem
kierowcą, innym razem pilotką. W tym
sezonie też mogą wystąpić oba
warianty startów Magdy. W planie
zawodniczki jest udział w licznych
rajdach klasyków u boku Arka Kuli Alfą Romeo
GTV2000 (w miniony weekend zobaczyliśmy tę załogę
w 4. Rallye Praha Revival). Jednocześnie Magda buduje
swój samochód do samodzielnej rywalizacji. Być może
za kierownicą zobaczymy ją w III i IV kwartale roku.
Basia Gosztyła przyznaje, że
razem z mężem nie mogą długo
wysiedzieć w domu bez udziału w
rajdach. Planują treningowe starty na
swoim „podwórku”, czyli w mistrzostwach Śląska, a także w kilku rundach
RPP, czyli: Rajdzie Wisły, Cieszyńskiej Barbórce, Rajdzie
Rzeszowskim i być może (jak fundusze pozwolą) w
Rajdzie Karkonoskim lub Dolnośląskim.
Alina Waleczek po przerwie
spowodowanej problemami zdrowotnymi, zapowiada swój powrót na
prawy fotel pilota. Zawodniczka miała
zaplanowany występ w Rajdzie
Świdnickim-Krause, jednak ostatecznie,
z powodów od niej niezależnych - nie udało się dopiąć
startu. Jest jednak pełna optymizmu, że sezon będzie
bardzo udany i czeka na propozycje od kierowców.
Justyna Kurowska-Ferdek po
niedługiej, macierzyńskiej przerwie,
jest gotowa do startów. W ostatniej
chwili, z powodu poważnej awarii
rajdówki, do Rajdu Świdnickiego-Krause nie mógł zgłosić się jej kierowca.
Ale Justyna optymizm i benzynę ma we krwi, więc
czeka na propozycje zajęcia prawego fotela i kolejne,
rajdowe kilometry.
Także Kasia Kowalczyk nie ma
jeszcze sprecyzowanych planów, ale
bardzo liczy na start w „domowym”
Rajdzie Karkonoskim i jest otwarta na
inne propozycje.
Wielu zawodniczkom startującym
w ubiegłych sezonach, rajdowe
plany pokrzyżowała - niesprzyjająca startom sytuacja
rodzinna bądź zawodowa. Miejmy nadzieję, że prócz
znanych już nazwisk do grona startujących w sezonie
2014 kobiet, dołączą nowe.
Edyta Wrucha

Rajdowanie rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór od
wymyślnie zapętlonego
oesu miejskiego w
Przemyślu

Katarzyna Wojtiuk
podsumowuje Rajd Arłamów 2014

Rajd Arłamów dał prawdziwą szkołę (prze)życia zgłoszonym do rywalizacji załogom.
Katarzyna Wojtiuk - pilotka, która jako jedyna reprezentowała płeć piękną, wraz ze swoim
kierowcą, osiągnęła metę.

D

eszczowo-mglista pogoda i bardzo śliskie warunki na odcinkach nie pozwoliły
zawodnikom cieszyć się beztroską i szybką jazdą. Była to raczej ciągła walka o
utrzymanie się na drodze, a wiele odważnych prób
kończyło się efektownym poślizgiem.
Metę osiągnęło 16 załóg mistrzostw Polski i 18 załóg
Rajdowego Pucharu Polski. Katarzyna Wojtiuk, która
dyktowała Tomaszowi Curyło w Renault Clio - tak
wspomina swój start.
- W czwartek wyruszyłam w ponad 500 kilometrową podróż w Bieszczady. Harmonogram rajdu był
tak skoncentrowany, że od tamtego momentu, aż po
sobotni wieczór - nie wysiadłam z samochodu, przesiadając się na przemian z zapoznawczej meganki do
rajdówki. Dodatkowo przyprawiłam sobie i Tomkowi
siwych włosów przez nieważne badania lekarskie, więc
w piątek od rana biegaliśmy jeszcze w poszukiwaniu
lekarza sportowego – wspomina Kasia. - Rajdowanie
rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór od wymyślnie
zapętlonego oesu miejskiego w Przemyślu, przejeżdżanego dwukrotnie, który w zamierzeniu organizowany
był w celu zwiększenia promocji. Kibice jednak zmyli
się po ostatnim przejeździe RSMP i wcale mnie to nie

dziwi - pogoda nie dopisała, pora zrobiła się późna, a
„odcinek w mieście” okazał się jazdą po peryferiach. W
głowie kotłowały mi się tylko 3 myśli - byle do serwisu,
byle zjeść i byle zdrzemnąć się przed sobotą. W sobotę
czekały na nas 3 sekcje, z dwoma krótkimi 6-kilometrowymi oesami oraz prawie 14-kilometrowym na deser.
Mimo braku śniegu trasa była ekstremalnie śliska, a
w dodatku bardzo wąska i zabrudzona. Deszczowo-mglista pogoda również nie ułatwiała sprawy. Z
tego powodu oraz z racji braku konkurencji
w naszej klasie historycznej –„przepodróżowaliśmy” przez cały rajd bez przygód,
skutecznie serwisowani przez rajdowych kolegów – podsumowuje
zawodniczka.
Po rozpoczęciu sezonu z małą
liczbą zawodników, pozostaje
nam wierzyć, że razem z wiosną
rozkręci się też w rajdach frekwencja. By się o tym przekonać musimy
poczekać do Rajdu Świdnickiego Krause,
który rozegra się na Dolnym Śląsku w dniach 11-13
kwietnia i również będzie podwójną rundą RSMP i
RPP.
biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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uż po raz drugi (poprzednio w 2009 roku)
najlepsze zawodniczki i młodziki w Europie będą rywalizowali o punkty na trasach
kamieniołomu w Miękini - to miejsce o
charakterystyce terenu idealnie wpisującej się w
motocyklowy trial.
Po raz pierwszy w historii wspólnie z Mistrzostwami
Europy zorganizowana zostanie V i VI Runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski, Pucharu
Polski i Classic Trial. Organizatorzy spodziewają się,
że każdego dnia (zawody rozgrywane będą zarówno
w sobotę, jak i w niedzielę) na starcie pojawi się 100
uczestników z kilkunastu krajów Europy, w tym około
25 kobiet rywalizujących ze sobą w klasach Championship i International.
W tym gronie nie powinno zabraknąć co najmniej
1 polskiej zawodniczki: Klary Dubaniowskiej z
KKCiM SMOK Kraków. Warto wspomnieć, że pomimo
krótkiej historii rozrywania Mistrzostw Europy w
Trialu w Miękinii, zawody te cieszyły się ogromną
popularnością, zarówno wśród publiczności, jak

i samych zawodniczek. Świadczy o tym fakt, że w
2009 roku zwyciężczynią została 13-krotna obecnie
Mistrzyni Świata, Laia Sanz.

Mistrzostwa Europy to nie jedyna
trialowa atrakcja, jaka czeka na
uczestniczki zmagań w Miękinii.

W dniach 7 i 9 lipca 2014 roku, na zlecenie Międzynarodowej Federacji Motocyklowej FIM, przeprowadzony zostanie obóz treningowy dla wszystkich
zawodniczek rywalizujących w tej niezwykle trudnej
technicznie dyscyplinie motocyklowej, jaką jest trial.
Spodziewanych jest około 30 uczestniczek, które
pod okiem profesjonalnych trenerów będą podnosiły
swoje umiejętności. Obóz prowadzony będzie przez
Iris Kramer – Mistrzynię Świata w trialu z 2007 roku,
oraz byłych czołowych zawodników świata tej dyscypliny sportu motocyklowego: Siri Minken i Jordi
Pasquet.
Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu
Głównego Polskiego Związku Motorowego, jest Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie, wspólnie z Krakowskim Klubem Cyklistów i Motocyklistów SMOK oraz
Urzędem Miejskim w Krzeszowicach.

I3

liczba
zwycięstw
Laii Sanz
w trialu

II i III runda
Mistrzostw Europy
Kobiet i Młodzików
w Rajdach Motocyklowych Trial
obędzie się w Miękini

Mistrzostwa Europy Kobiet w Trialu
i obóz treningowy pań
już w lipcu w Miękini
W dniach 5 i 6 lipca 2014 roku, w malowniczej Miękini koło
Krzeszowic, odbędzie się II i III Runda Mistrzostw Europy Kobiet i
Młodzików w Rajdach Motocyklowych Trial. Natomiast 7 i 9 lipca,
na zlecenie FIM, przeprowadzony zostanie obóz treningowy dla
wszystkich zawodniczek w trialu.
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Mistrzostwa Polski
MX Kobiet 2014
- przed nami
1 runda w Olsztynie

sport
Monika Jaworska
wystartuje jako pierwszy, polski zawodnik w
Mistrzostwach Włoch

fot. X-Cross

sport

W maju 2014 rozpoczną się
zdjęcia do filmu dokumentalnego poświęconego Monice Jaworskiej. To będzie
pierwsza taka produkcja w
Polsce.

D

Rundy Mistrzostw Polski
MX Kobiet 2014 w Motocrossie
17.05 Olsztyn
08.06 Człuchów
05.07 Stryków
19.07 Sobieńczyce
07.09 Gdańsk
Puchar Polski Kobiet MX odbędzie się
14-15.06 w Gdańsku.
Oprócz rywalizacji krajowej, wystartowały już 1 rundą w Katarze Mistrzostwa Świata Kobiet w Motocrossie. Polskę reprezentuje na nich Joanna Miller. 
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fot. X-Cross

Na maszynie startowej Mistrzostw Polski MX
Kobiet stanęło w ciągu całego sezonu 2013
piętnaście zawodniczek. Faworytką była Joanną Miller (CAMK Poltarex). Liczba punktów
zgromadzona przez gdyniankę gwarantowała
jej Mistrzostwo Polski, pomimo wypadku
podczas startu w MŚ w Czechach.
ruga w stawce uplasowała się najbardziej
zagrażająca w przyszłości Joasi - Zosia
Radziwiłowicz (Pruszkowski Klub Motocyklowy). Trzecie miejsce zdobyła jadąca za
Zofią koło w koło - Kinga Gajewska (MX Moto Racing).
Zawodniczki szykują się już na tegoroczny
sezon. Pierwsza runda Mistrzostw Polski MX Kobiet
odbędzie się na torze motocrossowym położonym
w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Na tym obiekcie
odbywają się cyklicznie zawody Mistrzostw Europy,
Mistrzostw Polski oraz Mistrzostwa Strefy i Okręgu.
Specyfika nawierzchni (twarda) sprawia, że jest to tor
szybki. Zawodniczki startujące w Olsztynie mają do
pokonania podczas wyścigu na każdym okrążeniu 10
skoków. Teren został tak przygotowany, aby zapewnić efektowną i jednocześnie bezpieczną rywalizację.
Wokół toru wytyczona jest droga techniczna, która
daje możliwość szybkiego dotarcia służb ratunkowych w każde miejsce toru.
Każdy wyścig trwa 15 minut plus 2 okrążenia. Tło
tablicy na motocyklach zawodniczki mają niebieskie, cyfry białe, a włosy muszą być obowiązkowo
schowane pod kaskiem. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Pucharze wystarczy mieć licencję B. Do
startów w Mistrzostwach Polski wymagane jest
posiadanie licencji A.
Więcej informacji na temat procedury na temet
procedury uzyskiwania licencji PZM w Motocrossie
zamieścimy w następnym numerze biuletynu.

Film
dokumentalny
o Monice
Jaworskiej

Monika Jaworska

wystartuje w całym sezonie
Motocyklowych Mistrzostw Włoch!
Po rocznej przerwie Monika Jaworska, znana też jako Katanka, wraca do startów w wyścigach motocyklowych we Włoszech. Zawodniczka podpisała kontrakt z włoskim zespołem
Terra e Moto (ex Pa.Sa.Ma. & Rayo Racing Team) i w tym sezonie wystartuje w całym cyklu
CIV (Campionato Italiano Velocita), czyli w Mistrzostwach Włoch w klasie Supersport.

W

łoska seria wyścigów motocyklowych
jest jedną z najmocniejszych w Europie. Najlepsi zawodnicy trafiają z niej
wprost do Mistrzostw Świata WSBK
oraz MotoGP. Zespół, z którym Monika Jaworska
podpisała kontrakt jest tym samym teamem z sezonu
2012, w którym Katanka startowała jeszcze we włoskim pucharze Yamaha R6. Zespół ten ma wieloletnie
doświadczenie, a wywodzi się z niego startujący w
MotoGP Mattia Pasini.
Polska zawodniczka ma spore doświadczenie w
startach na włoskich torach. Dotychczas rywalizowała
tam z sukcesami z kobietami, zdobywając Wicemistrzostwo Włoch Kobiet oraz wygrywając Puchar
Kobiet we Włoszech w 2011 roku. W zeszłym roku,
po 5 latach przerwy, Monika Jaworska wróciła także
do wyścigów w Polsce - sezon zakończyła tytułem II
Wicemistrza Polski w klasie Supersport.

Start w Mistrzostwach Włoch wydaje się świetną
decyzją w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery sportowej Katanki. Warto podkreślić, że do tej pory jeszcze
żaden polski zawodnik nie startował w całym sezonie
Mistrzostw Włoch - Monika Jaworska dokona tego
zatem nie tylko jako pierwsza kobieta-motocyklistka,
ale także jako polski zawodnik.
Monika zdradza, że Mistrzostwa Włoch to nie
jedyna seria zawodów, w których weźmie w tym roku
udział. Czym nas jeszcze zaskoczy? Dowiemy się już
wkrótce.

Monika Jaworska to najbardziej utytułowana polska
zawodniczka. Od urodzenia
jest niesłysząca. Jej historia i
osiągnięcia sportowe stały się
inspiracją do powstania filmu za jego produkcję odpowiada
Maja Turek.
Zdjęcia do filmu odbędą się
przede wszystkim w rodzinnym
mieście Moniki - Krakowie. Poza
stolicą Małopolski ekipa filmowa, wraz z główną bohaterką,
wybierze się do Warszawy,
Książa Wielkiego i na włoski
tor Imola, gdzie będą filmować
zmagania Katanki na torze podczas startu w Mistrzostwach
Włoch.
Obecnie trwają prace
przygotowawcze do produkcji.
Jednym ze sponsorów filmu będzie Zespół ds. Kobiet - Kobiety
w Motorsporcie - przy Polskim
Związku Motorowym.
Premiera spodziewana jest
na jesień 2014. Monika Jaworska jest jedyną kobietą, która
wystartuje w Mistrzostwach
Włoch 2014. Polska zawodniczka jeździ w klasie 600 Supersport we włoskim zespole Terra
e Moto.

Kalendarz Mistrzostw Włoch - CIV
1-2 runda
5-6.04.2014
Mugello
3-4 runda
17-18.05.2014
Vallelunga
5-6 runda
7-8.06.2014
Imola
7-8 runda
26-27.07.2014
Misano
9-10 runda
27-28.09.2014
Mugello
biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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Joanna Modrzewska

- zawodniczka enduro z szansą na Dakar
Joanna Modrzewska - zawodniczka enduro, jedyna obecnie kobieta, która ze względu
na swoje doświadczenie i umiejętności zdaje się być najbliżej startu w Rajdzie Dakar.
Rozmawiamy z nią o braku czasu na wszystko, determinacji, sukcesach i porażkach.

S

kąd wziął się pomysł na jeżdżenie motocyklem enduro i co takiego w tej dyscyplinie
pochłonęło Cię do tego stopnia, że stało
się Twoją pasją?
Historia jest dość zabawna, gdyż byłam sceptycznie
nastawiona do tematu motocykli. Uważałam jak większość osób, że każdy motocyklista to „dawca”, który
ma nierówno pod sufitem. Pewnego dnia dostałam
od mojego partnera małą Yamahę 125 TDR i miłość
wybuchła od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie
przypuszczałam, że aż tak mnie ten sport wciągnie.
Moje zmagania zaczęłam od jeżdżenia wokół domu,
z dnia na dzień wycieczki stawały się coraz dalsze i
coraz bardziej wymagające. Bardzo szybko zrobiłam
prawo jazdy, bo z mojej wielkiej niechęci do motocykli narodziła się wielka pasja, którą chciałam bardziej
zgłębiać. Małą 125 szybko przerosłam, a moje szerokie
plany podróżnicze zmusiły mnie do zmiany motocykla
na większy, co pociągnęło za sobą pierwsze poważne
wyjazdy w teren poza granicami Polski: Alpy, Rumnia,
Bałkany, Maroko, które okazały się przełomowe - enduro i rajdy to jest kierunek w jakim chcę się rozwijać
i realizować.
Jakie były reakcje kolegów i na ile ten męski
świat jest ułatwieniem, a na ile utrudnieniem w
realizacji celów?
Raczej bardzo pozytywne, a nawet jeśli komuś się
to nie podoba to już jego problem. Zawsze się znajdą
prześmiewcy. Najczęściej jednak są to ludzie, którzy
niewiele mają wspólnego z tym sportem. W większości
jednak przypadków spotykam się z bardzo pozytywnymi reakcjami i pomocną ręką. Czasem moi koledzy
zapominają, że jestem kobietą i muszę im to delikatnie
przypominać.

Dotychczas? Można powiedzieć, że nadal – zdobycie
funduszy na wyjazdy zagraniczne. Starty w zawodach są
bardzo drogie począwszy od wpisowego, zakończywszy na przygotowaniu motocykla oraz jego bieżącym
serwisie. Pozyskanie sponsorów jest
bardzo trudną sprawą w szczególności,
że każdego dnia, jak każdy dorosły
człowiek przemierzam dziennie parę
kilometrów, by móc zarobić na życie
codzienne. Wolnego czasu jest bardzo
mało, każdą wolną chwilę poświęcam
na treningi zarówno na motocyklu jak

Joanna
Modrzewska
podczas
MotoMaroko
2011 na pierwszym
planie Jacek Czachor

Yamaha 125 TDR
pierwszy motocykl
Joanny

Czym jest dla Ciebie pasja i na ile wpłynęła na to,
kim jesteś teraz i co robisz?
Całym moim życiem. Życie codzienne bez pasji
byłoby nie do zniesienia. Od dziecka, dzięki rodzicom,
miałam wiele możliwości na poszukiwania moich
pasji, a przede wszystkim ich realizacji, za co bardzo
im dziękuje. Związana byłam z różnymi dyscyplinami
sportu (narty, jeździectwo, tenis, nurkowanie, windsurfing). Zawodniczo uprawiałam jazdę konną oraz
narciarstwo alpejskie. Wielokrotnie reprezentowałam
Polskę na wielu zagranicznych imprezach. Na pewno
nie byłabym taką osobą jaką jestem, zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym, gdyby nie moje pasje.
Co było najtrudniejsze dotychczas w realizacji
tej pasji?

16
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i siłowni, czy świeżym powietrzu. Permanentny brak
czasu na zajęcie się sprawami związanymi z pozyskaniem sponsorów jest na tę chwilę najtrudniejsze. Aby
móc się rozwijać i realizować założone cele niestety
potrzebne są ogromne fundusze. Z uśmiechem
mogę dodać, że przydał by się prywatny manager.
Co jest dla Ciebie motywacją w momentach,
kiedy wydaje się, że wszystko idzie pod górkę?
Osiągniecie zamierzonego celu, wyniku, przejechanie trasy, która nie raz jest bardzo trudna czy
po prostu walka z własnymi słabościami. Warunki
pogodowe w jakich startuje nie raz są nie do wytrzymania. W nocy temperatura jest około 0 stopni,
noclegi w namiotach, brak bieżącej wody, a w ciągu
dnia temperatury sięgające 30-40 stopni. Motywuje
mnie chęć dotarcia do mety, zobaczenia czegoś
nowego czy sprawdzenia swoich możliwości i pokonywania swoich limitów. Również to, że poznam fajnych ludzi, a to wszystko zostanie w mojej głowie.
Nie bez znaczenia jest też kwestia finansowa. Każdy
rajd to wyzwanie, więc kiedy jestem już w połowie i
coś sie wydarzy walczę z całych sił aby dojechać do
mety. W przeciwnym razie cały wysiłek jest stratą.
Wspomnienia i satysfakcja jest bezcenna.
Na ile wsparcie otoczenia jest dla Ciebie
istotne w tym, co robisz? Czy potrzebujesz wsparcia
zewnętrznego, czy
może wystarcza
Ci wewnętrzna
motywacja ?
Myślę,
że

30-40 C
0

temperatury
w ciągu dnia
podczas rajdu
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każdy człowiek potrzebuje wsparcia zewnętrznego.
Bez niego niewiele da się zrobić. Często traci się
cierpliwość przy przykręcaniu po raz kolejny tej samej
śrubki, a przy wsparciu znajomych czy przyjaciół jest
to wiele łatwiejsze. Zarówno mówię tutaj o wsparciu
fizycznym, gdzie trzeba coś zrobić, jak i w wsparciu
psychicznym, gdzie leżę ze złamaną nogą i nie mam
na nic siły. Motywuje się sama, ale osoby jakie mnie
otaczają i mnie wspierają powodują to, że mam jeszcze większą siłę do walki, a co za tym idzie motywację.
Dotychczasowe osiągnięcia – które z nich są dla
Ciebie najważniejsze?
Dwa razy byłam druga w kategorii M6 (kobiety) i 51.
w klasyfikacji generalnej (113 sklasyfikowanych motocykli) w jednej z najtrudniejszych imprez w Europie,
rajdzie Rally Albania. Alantejo Rally Portugalia czwarte
miejsce. Baja Gothica Polska 3 miejsce. Natomiast każde
dotarcie do mety rajdu jest ważne, każde dotarcie na
szczyt góry, która wydaje się nie do zdobycia.
Porażka, która najwięcej nauczyła?
„Porażka to tylko możliwość by znowu zacząć, jednak
tym razem mądrzej” to cytat Henry’ego Forda. Naszym problemem nie jest więc popełnianie błędów,
ale przyjmowanie porażki. Zamiast myśli o tym, że coś
Ci się znowu nie udało, zastanów się, co było przyczyną i zacznij nad tym pracować. Nie ma porażek, są
błędy pokroju źle przejechana wydma, upadek, czego
konsekwencją np. była złamana noga. Ale to, o czym
mówię, to konsekwencja w podejmowaniu złych decyzji wynikających z
braku doświadczenia. Każdy rajd,
każdy trening, każdy wyjazd uczy
mnie czegoś nowego i w ten
sposób idę do przodu i realizuje
swoją pasję.
Sportowe plany na przyszłość?
Planów jest wiele, choć
zobaczymy czy wszystkie
uda się zrealizować. W
tym sezonie chciałabym
wystartować w kilku rajdach
zagranicznych (Hiszpania, Eastern
Europe Rally, Rally Albania, Serres Rally
Raid Grecja, Africa Eco Race), paru
polskich imprezach, ale oczywiście
gdzieś w tyle głowy jest moje największe marzenie... Dakar! Trzeba wierzyć i
trzymać kciuki za to, że się uda i kiedyś
wystartuje, dojadę, osiągnę swój wielki
sukces. Trzymajcie za mnie kciuki.

Jaka cecha charakteru jest, według Ciebie,
absolutnie niezbędna do osiągnięcia sukcesu w
dziedzinie, którą się zajmujesz?
Nie wiem czy to jest cecha charakteru, ale przede
wszytkom KONSEKWENCJA, oczywiście nie obejdzie
się bez cierpliwości, wytrwałości, uporu. Myślę, że
każdy sportowiec odpowie na to pytanie tak samo.
Często nie podejmujemy różnych wyzwań koniecznych w realizacji marzeń ze strachu przed porażką. Masz na to jakąś receptę, radę dla tych,
którzy ciągle się zastanawiają i obawiają?
Zawsze podejmuję wyzwania, jeśli są
one oczywiście realne do zrealizowania i rozsądne. W kwestii enduro
nie ma we mnie strachu przed
porażką, może być strach przed
wykonaniem trudnego manewru,
czy przejechaniu trudnej trasy,
ale to naturalne, gdy nie wiemy
czego możemy się spodziewać i jak
natura przygotowała nam teren pod
dwa koła. Porażka to nic strasznego,
przede wszystkim liczą się chęci, a to,
że czasem nie wyjdzie tak jak planowałam, to trudno - tak też się zdarza w
życiu każdego sportowca i człowieka.
Porażki hartują i pomagają w dotarciu
do obranego celu.

3

miejsce
Joanny w Baja
Gothica Polska

Gdyby ktoś powiedział Ci, że marzy
o robieniu dokładnie tego, czym Ty się
zajmujesz i zapytał od czego zacząć i
jak się za to zabrać, co doradziłabyś jako
krok do zrobienia w pierwszej kolejności?
Długo by o tym pisać , ale po prostu trzeba któregoś dnia spróbować. Tylko trzeba się liczyć z konsekwencjami, że ta choroba
wciąga i jest zaraźliwa.
biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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M
ichalina Rybak
– zawodniczka na quadzie
W tym roku zdaje maturę, a zdążyła być już 3-krotnie na Rajdzie Dakar. Jest
zawodniczką rajdów przeprawowych i długodystansowych na quadzie Yamaha
Raptor 700. Co ją łączy z Rafałem Sonikiem, jak trafiła do Poland National Team
i jak ocenia swoje szanse na start w Dakarze?

M

ożesz się krótko przedstawić osobom,
które Cię nie znają?
Nazywam się Michalina Rybak, pochodzę z Rudna Górnego obok Krakowa,
obecnie mieszkam w Krakowie. Mam 18 lat i jestem w
maturalnej klasie w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Startujesz na Yamasze - jaki to model i dlaczego
akurat ta marka?
Yamaha Raptor 700 to mój pierwszy sportowy quad i
na razie takim jeżdżę. Czemu akurat to? Sama nie wiem,
była dobra okazja i dobra cena. Wiedziałam, że ja wolę
rajdy długodystansowe. Zobaczyłam pierwszą dziesiątkę
Dakarowców - na czym jeżdżą, sprawdziłam czym jeździ
Łukasz Łaskawiec, Rafał Sonik i kupiłam tego quada.

Kiedy odnotowałaś swój pierwszy profesjonalny
start - ile miałaś lat?
To było w kwietniu 2010 roku, na pierwszej rundzie
przeprawowego Pucharu Polski ATV w Murzasichle obok Zakopanego. Byłam wtedy jeszcze młoda.
Pamiętam, że przyjechałam na rajd i nie umiałam nawet
włączyć mojej nawigacji, gdzie wgrano mi trasę rajdu,
a miałam startować jako pierwszy zawodnik razem z
moim tatą, bo na początku jeździł ze mną w teamie.
Śmiesznie było, ale nawet daliśmy radę i wylądowaliśmy
na pudle w swojej klasie.

to czas, kiedy mogłam powiedzieć, że byłam pierwszą
kobietą w PNT. Wycofałam się z tego ponieważ trzeba
poświęcić temu dużo czasu, a ja postanowiłam zaczekać
i skończyć najpierw szkołę, bo jest to dla mnie bardzo
ważne.
Jak przygotowujesz się do zawodów? Kondycyjnie
i w terenie - ile czasu na to poświęcasz?
Nie mam wyznaczonych ścisłych treningów. Chodzę
na siłownię i jeżdżę ile się da. Teraz niestety nie mam tak
dużo czasu, bo muszę się przygotować do matury i egzaminów na studia, ale kiedyś miałam swojego trenera
personalnego i mnie prowadził przez treningi na siłowni
2 - 3 treningi w tygodniu. A na quadzie jeżdżę wtedy,
kiedy mam wolny dzień, przeważnie weekendy.
Startowałaś w wielu zawodach - z jakimi osiągnięciami ukończyłaś te zmagania w poszczególnych
latach?
Startowałam w Przeprawowym Pucharze Polski ATV.
To głównie była moja cała przygoda z rajdami przeprawowymi. Tam w 2010 i 2012 w klasyfikacji generalnej
zdobyłam tytuł Mistrza Polski w PPP ATV w klasie Open.

W 2012, 2013 i 2014 roku uczestniczyłaś w Rajdzie
Dakar jako dziennikarka w zespole Rafała Sonika. Na
czym polegała Twoja praca?
Moja praca polegała głównie na przekazywaniu
materiałów medialnych do osób pracujących w Polsce.
Quadami zaraził Cię Twój tata. A jak poznałaś RaByły to zdjęcia z biwaków i odcinków specjalnych,
fała Sonika? Trenowaliście razem? Jak wówczas było? codzienne wywiady (setki) z zawodnikami, często
Tak, to tata kupił pierwszego quada. Kymco 300 J.
mój obiektywny komentarz na dany temat był
Bałam się wtedy nawet wsiąść na niego i jechać do
też wartościową informacją, przekazywałam
sklepu, który jest 200 metrów od mojego domu. Ale raz, również informacje organizacyjne dla człondrugi, trzeci pojechałam z tatą pojeździć, spodobało
ków teamu zarówno tego dakarowego jak i
mi się i kupiliśmy drugiego quada, już mocniejszego.
tego, co pracował w Polsce. Zajmowałam
Tak doszliśmy do dwóch „miśków” Yamaha Gryzzli 700,
się również codziennymi odprawami
którymi startowaliśmy w przeprawie. Razem z tatą
dla zawodników, gdzie przeważnie
nakręcaliśmy się coraz bardziej na rajdy, w pewnym
były podawane ważne zmiany
momencie to ja już bardziej chciałam i tatą nie był już
czy informacje dotyczące
ze mną w teamie. Choć zdobyliśmy razem tytuł Mistrza
następnego odcinka.
Polski w PPP ATV to w następnej edycji obroniłam go już Robiłam również roadboz innym team-partnerem Robertem Szamotą. Z Rafałem oki i nanosiłam zmiany,
Sonikiem znam się od dzieciństwa. Nie ukrywam, że to
to dla mnie było chyba
on mi pokazał co to jest quad dawno, dawno temu. Parę najbardziej odpowierazy miałam z nim okazję potrenować.
dzialnym i stresującym
zadaniem. Czasami
Byłaś w reprezentacji Polski w rajdach terenowych jak były jakieś trudne,
- Poland National Team
sprawy nie możliwe
Tak na prawdę to byłam tak przez pewien czas, ponie- do załatwienia, też je
waż zrezygnowałam z Poland National Team. Dakar 2013 dostawałam.
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Wracając do Twojego pierwszego Dakaru - jak to
jest być na tak ważnej imprezie rajdowej? Jak zapamiętałaś tę edycję?
Na mój pierwszy Dakar pojechałam jak miałam 16 lat,
wiec wszystko było dla mnie fascynujące. Mój pierwszy
Dakar wspominam najlepiej. Zobaczyłam te wszystkie, światowej sławy gwiazdy. Muszę się przyznać, że
nie znałam wtedy ich tak dobrze, czasami nawet nie
umiałam ich rozpoznać. Co może było lepsze, bo czasami nie byłam do końca świadoma z kim rozmawiam
i nie stresowałam się, tylko rozmawiałam jak z dobrym
znajomym. A było kilka takich sytuacji.
W jakich rajdach najchętniej bierzesz udział?
Trochę się rodzajów zawodów na quadach porobiło...
Zaczynałam w rajdach przeprawowych, wiec zawsze
będę mieć do nich słabość. Ale teraz bardzo lubię rajdy
typu Baja i wszystko, co ma dużo kilometrów do przejechania i trwa kilka
Ścigasz się głównie z chłopakami - ile w rajdach na
quadzie startuje dziewcząt? Uważasz, że powinna
powstać klasa kobiet w rajdach quadów?
Lubię się ścigać z chłopakami, bo podnoszą mi
poprzeczkę. Na zawodach przeważnie jestem sama
z przedstawicielek płci żeńskiej i nie przeszkadza mi
to. Wydaje mi się, że bardziej przeszkadza to moim
rywalom - czasami spotkałam się z tym, kiedy miałam
lepszy czas od niektórych z nich. Jestem ciekawa
jak wypadłyby moje umiejętności na tle samych
dziewcząt, więc klasa kobiet mogłaby się pojawić. Ale
byłoby to fajne, gdyby tych dziewczyn nie było trzy
tylko trochę więcej…
Co powiedziałabyś dziewczynom, które chcą startować, ale mają wątpliwości?
Żeby się nie bały facetów w tym wszystkim. Im nas,
dziewczyn, będzie więcej, tym będzie lepiej, bo stworzymy nasz świat.

2012
2013
i2014
edycje Rajdu
Dakar, na
których
Michalina była
w zespole
Rafała Sonika
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Wywrotki, kangury i cudne plenery
- o wyprawie motocyklem
dookoła Australii opowiada

Kinga Tanajewska

Kinga właśnie kończy drugą część niesamowitej wyprawy
- o wywrotce BMW F800 GS przy 80 km/h na totalnym,
szutrowym pustkowiu, chodzących po drodze emu i kangurach,
samotnych noclegach w buszu i niesamowitych krajobrazach Australii,
opowiada nam niezwykła podróżniczka motocyklowa Kinga Tanajewska,
która samodzielnie pokonuje trasę dookoła tego
odległego kontynentu.

J

ak wspominasz swój pierwszy kontakt
z motocyklem - moment, w którym
stwierdziłaś „tak, to jest to, to będzie
moja pasja”?
Mój pierwszy kontakt z motocyklem był
bardzo wcześnie – w wieku siedmiu lat tata
woził mnie na baku Jawy, bo byłam za mała,
żeby utrzymać się jako pasażer. Rozpłaszczona
jak żaba tak sobie jeździłam i choć było mało
wygodnie to podobało mi się. Motocykle pasjonowały mnie odkąd pamiętam. Samodzielnie
zaczęłam jeździć jako nastolatka i od tamtej
pory nie potrafiłam wyobrazić sobie życia bez
dwóch kółek.
Tradycja motocyklowa istniała w Pani
rodzinie?
Niestety tata szybko sprzedał Jawę i tradycja w rodzinie „podupadła”. Jako licealistka
dostałam w prezencie od rodziców pierwszy
motocykl – Honda Nighthawk CB450 z 1982
roku (w latach 90-tych w moim mieście to był
całkiem niezły sprzęt!). Jak mi się udało nakłonić
ich do kupna - nie wiem. Ale udało się. Do dziś
moja mama uważa, że prowokuję los i spać po
nocach nie może za każdym razem jak gdzieś
wyjeżdżam. Początki były dość ekscytujące – zaliczałam regularne „gleby” jak tylko wjeżdżałam
w piach czy błoto, kończyło się to z reguły kilko-
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ma siniakami i potłuczonymi kierunkowskazami.
Lęk i stres na pewno gdzieś tam były, ale odkąd
pamiętam byłam zdeterminowana do dalszego
doskonalenia techniki jazdy.
Jak zrodziło się marzenie o samotnej wyprawie przez Australię? Czy zainspirowały Cię
opowieści innych motocyklistek-podróżniczek?
Do Australii wyjechałam 7 lat temu z marzeniem, że kiedyś uda mi się przejechać ten wielki
ląd dookoła. Wówczas jednak nie myślałam o
samotnej podróży. Będąc jeszcze w Polsce nigdy
nie jeździłam sama na dłuższe wyprawy – zawsze
była zgrana grupa motocyklistów, z którymi
„szwędałam” się tu i tam. W Australii niestety motocykle są rzadkością i z czasem przyzwyczaiłam
się do jazdy solo. Kiedy pojawiła się zawodowa
okazja zmiany miejsca pracy, bez chwili namysłu
postanowiłam wykorzystać sytuację. Nie przemawiało do mnie negatywne nastawienie do pomysłu rodziny i znajomych. Miałam wsparcie męża,
który ma swoje pasje i rozumiał moją potrzebę.
Postanowiłam spełnić swoje marzenie i przejechać samotnie na motocyklu dookoła Australię.

wie, pomyślałam, że dobrze byłoby zrobić przy
tym „coś dobrego”, a ponieważ mam kilku bliskich
niedosłyszących przyjaciół, zarówno w Polsce jak
i w Australii, postanowiłam wesprzeć fundację
pomagającą dzieciom głuchym i głuchoniemym.
Czego można się o sobie dowiedzieć, jadąc
w zupełnej samotności przez tysiące kilometrów? Czy może Pani uczciwie powiedzieć, że
jest obecnie innym człowiekiem niż wtedy,
gdy wyruszała Pani w podróż?
Ta podróż zdecydowanie odmieniła moje
spojrzenie na świat. To, co wydawało się wyzwaniem, okazało się takie proste, zdałam sobie
sprawę, że naprawdę nie ma czego się bać wystarczy tylko jechać swoim tempem, czasami
szybciej, czasami wolniej, bez oglądania się za
siebie, bez poczucia, że muszę na kogoś czekać,
bądź pośpiechu, że ktoś czeka na mnie. Samotna
jazda przez bezludną część północnej Australii
była najlepszym doświadczeniem w moim życiu.
Po ukończeniu tej wyprawy już planuję następne. Ale jeszcze trochę przede mną.

Ludzie okazywali Ci wsparcie na trasie?
Czy wybrałas akurat ten cel i tę fundację z
Australijczycy są bardzo przyjaznym i
jakiegoś konkretnego powodu?
otwartym narodem, po drodze poznałam wielu
Wybór Shepherd Centre był dość przypadkowy. ciekawych podróżników z różnych zakątków
W momencie, kiedy podjęłam decyzję o wypraświata i każdy z nich podróżował na swój sposób

(samochodem, autostopem, rowerem). Najbardziej w pamięci zapadła mi Francuzka, która
objeżdżała Australię rowerem - zrobiło to na
mnie niesamowite wrażenie, bo doskonale zdaję
sobie sprawę jak ciężkie są warunki w tropikalnej cześci Australii, gdzie na głównych dogach
stacje benzynowe oddalone są od siebie o setki
kilometrów, a pomiędzy nimi nie ma żywej duszy
– ani wody, ani jedzenia – trzeba mieć nie lada

odwagę, żeby przemierzać taką trasę rowerem!
Niestety nie spotkałam nikogo z Polski...
Zdarzyła się jakaś chwila załamania, myśl,
że już nie da rady dalej, że to był zły pomysł i
lepiej zawrócić?
Nie, ani przez moment nie czułam się podłamana, wręcz przeciwnie - z każdym dniem
podróży czułam większą pewność siebie. Nic nie
wydawało mi się uciążliwe, czerpałam przyjemność z każdego doświadczenia – nawet codziennego pakowania namiotu! Jedynym niebezpieczeństwem według mnie były zwierzęta na
drodze – kangury, emu i krowy, były absolutnie
nieprzewidywalne i choć wiele z nich przechadzało się przede mną na drodze, to udało mi się
uniknąć kolizji.
Mówisz, że samotnej jeździe i samotnym
biwakom nie towarzyszył lęk, ale poczucie
wszechogarniającej wolności. Gdybyś miała
zdefiniować, co taka wolność oznacza…
Pamiętam, że podczas pierwszej nocy poczułam się trochę dziwnie i pomyślałam sobie, że
to jest mój pierwszy raz kiedy śpię sama w
buszu - była to genialna noc, po której już
wiedziałam, że nie ma się czego obawiać.
Nigdy wcześniej nie czułam takiej
wolności jak podczas tych tysięcy

kilometrów samotnej jazdy i choć byłam sama,
to ani na chwilę nie czułam się samotnie. Teraz
zdaję sobie sprawę, jak wiele rzeczy przeocza się
jadąc w grupie, podejrzewam, że jadąc z kimś
nie doświadczyłabym połowy tych wrażeń.
Czy zdarzyły się jakieś groźne, a może
po prostu nieprzewidziane
sytuacje? I wręcz przeciwnie pocieszne zdarzenia, z rodzaju tych, które się przytacza
wnukom jako anegdoty?
Jedyną kompletnie nieprzewidzianą i dość groźną sytuacją
była wywrotka na opustoszałej

80

km/h
przy tej
prędkości
Kinga miała
wypadek
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pasja
drodze szutrowej przy 80 km/h. Na szczęście
ani mi ani motocyklowi nic się nie stało. Ku mojemu zdziwieniu zdołałam podnieść maszynę
dość sprawnie i ruszyć w dalszą drogę. Co do
opowieści to mam nadzieję, że cała moja wielka
podróż i przygoda będą dla osób, które będą
chciały o nich kiedyś posłuchać ciekawe i mam
nadzieję, że każdy będzie mógł z nich coś dla
siebie wynieść.

Derby

Carnarvon

Brisbane

Perth

Sydney
Melbourne

Jak sprawdził się motocykl, którym wybrałaś się Pani w podróż?
Przez lata jeździłam na japońskich motocyklach sportowo-turystycznych i dopiero kiedy
przeprowadziłam się do Australii zdałam sobie
sprawę, że jeśli chcę zobaczyć prawdziwy
outback - muszę przesiąść się na enduro. Kupno
GS-a było strzałem w dziesiątkę! To doskonały
motocykl na dalekie trasy - wyjątkowo wygodny, pakowny i ekonomiczny.
Jak odnajdujesz się w Australii? Co Cię
zaskoczyło, co zachwyciło najbardziej?
Odkąd wylądowałam w Australii jestem tym
krajem absolutnie zafascynowana. Ludzie,
kultura, klimat powodują, że jest to w mojej
ocenie idealne miejsce do życia i nie żałuję
podjętej decyzji o wyjeździe z kraju. Podczas
podróży nie mogłam się nadziwić jak zróżnicowany jest krajobraz. Na północnym wschodzie
najbardziej magicznym miejscem był tropikalny
Przylądek Tribulation przy Wielkie Rafie Koralowej, pełen wąwozów, wodospadów i naturalnych basenów. Terytorium Północne to totalne
„bezludzie” (co w moim odczuciu i w mojej
ocenie było największą atrakcją). Zaskoczeniem
natomiast były 40-sto stopniowe temperatury (w zimę!) z bardzo wysoką wilgotnością
powietrza, gdzie pomimo picia 3 litrów wody
dziennie cały czas czułam się odwodniona.
Australia Zachodnia z kolei przywitała mnie
niesamowitym krajobrazem Kimberly pełnym
rzek, jezior i malowniczych gór. Obecnie zatrzymałam się w regionie Pilbary, będę tu pracować
przez parę miesięcy. Na szczęście mam czas
na jazdę off-roadową i camping w weekendy
(oczywiście - sama)!
Jak rysują się dalsze plany, jak będzie
wyglądała trasa?
Teraz planuję zamknąć wyprawę dookoła
kontynentu, przez południową część Australii
do Sydney. Będzie to 9000 kilometrów w cztery
tygodnie. Plany rysują się bardzo podobnie namiot, zapas jedzenia i byle przed siebie!
A kiedy ta przygoda się skończy… co
wtedy? Masz w zanadrzu kolejny wielki plan
do zrealizowania?
Planów mam całe mnóstwo... Nowa Zelandia,
Himalaje, Afryka... Ale największym moim
marzeniem jest „powrót do domu” - z Australii
do Polski przez Azję i Środkowy Wschód. Mam
nadzieję, że nie będę musiała długo czekać.
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sport

kalendarium
Jesteśmy bardzo
dobrze przygotowani - Klaudia
Podkalicka

K
laudia Podkalicka
na trasach rajdu Baja Drawsko

Sezon RMPST załoga Klaudia Podkalicka / Piotr Binaś rozpoczęła od startu w rajdzie Baja Drawsko.

O

dcinki tego poligonu załoga wspomina
bardzo dobrze z zeszłego sezonu. Druga
pozycja w klasie T2 to jest wynik, który
będą pamiętać bardzo długo. Czy poprawią go na Baja Drawsko? Przed startem byli, bardzo
dobrze przygotowani i bojowo nastawieni.
Klaudia Podkalicka - Otwieramy sezon
2014! Cieszę się ogromnie, że pierwszy start zostanie rozegrany praktycznie w domu. Znamy Poligon
Drawski z rajdu Baja Poland. To świetna inicjatywa dla
nas wszystkich! Mamy dwie imprezy w Rajdowych
Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych w
naszym województwie. Zawsze będą to dla mnie wyjątkowe starty, ponieważ wielu kibiców na odcinkach
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to największy atut tych rajdów. Z Piotrem wracamy do
rywalizacji. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i
zamierzamy pobić nasz wynik z zeszłego roku, gdzie
udało się dojechać na drugiej pozycji w klasie T2
podczas rajdu Baja Poland.
Na prologu załoga uzyskała trzecie miejsce
w klasie T2, ale już po starcie w OS 2 (o długości
80,98 km) zakończyła rajd, ze względu na awarię
skrzyni biegów w ich rajdowym Mitsubishi Pajero Mobilizacja! Zawodnik musi mieć zasoby niezbędne
do poradzenia sobie z problemem. Moim był sprzęt
podczas Baja Drawsko! Po rajdzie... brak punktów.
OkK! To nie jest najważniejsze. Teraz celem jest kolejny
start i budowanie tego, co z zespołem sobie wyznaczyliśmy. Jeśli odzyskasz wiarę w siebie to z pewnością
przełoży się na lepszą, odważniejszą jazdę podczas
rajdów. Trenujemy! !!!- napisała Klaudia Podkalicka na
swoim fanpage’u.
Trzymamy kciuki za udane starty Klaudii! 

Kalendarz PZM i FIM zawodów motocyklowych kobiet 2014
Rok 2014 będzie obfitował w mnóstwo motocyklowych zawodów dla pań
w róznych dyscyplinach. Poniżej prezentujemy kalendarium. Co? Gdzie?
Kiedy? Zawody Mistrzostw Polski i Pucharu Polski odbywają się od egidą
PZM, natomiast Mistrzostw Świata pod egidą FIM - Międzynarodowej
Federacji Motocyklowej.
Mistrzostwa Polski Kobiet 2014 w Motocrossie
17 maja
Polska – Olsztyn
8 czerwca
Polska – Człuchów
5 lipca
Polska – Stryków
19 lipca
Polska – Sobieńczyce
7 września
Polska – Gdańsk
Puchar Polski Kobiet MX
14-15 czerwca
Polska – Gdańsk
Mistrzostwa Świata Kobiet w Motocrossie
13 kwietnia 2014 	Włochy – Arco di Trento
4 maja 2014 	Holandia – Valkenswaard
1 czerwca 2014
Francja – St Jean d’Angely
22 czerwca 2014 	Niemcy – Teutschenthal
27 lipca 2014 	Czechy – Loket
Mistrzostwa Świata Kobiet w Trialu
13 lipca 2014
Belgia – Comblain au Pont
6-7 września 2014 	Hiszpania – Arnedillo
12 września 2014 	Andorra – St Julia
TRIAL DES NATIONS Kobiet
13 września 2014 	Andorra – St Julia
Mistrzostwa Świata Kobiet Enduro
5-6 kwietnia 2014 	Hiszpania – Solsona
7-8 czerwca 2014
Finlandia – Heinola
14-15 czerwca 2014 	Szwecja – Enköping
13-14 września 2014
Francja – Brioude
Międzynarodowa 6-dniówka Enduro (ISDE)
3-08 listopada 2014 	Argentyna – San Juan
Mistrzostwa Świata Kobiet w rajdach Cross-Country
4-10 kwietnia 2014
Zjednoczone Emiraty Arabskie – Abu Dhabi Desert
20-25 kwietnia 2014
Katar – Sealine Cross-Country Rally
18-25 maja 2014 	Egipt – Pharaoh’s Rally
7-12 czerwca 2014 	Włochy – Sardegna Rally Race
21-30 sierpnia 2014
Brazylia – Rallye dos Sertões
3-09 saździernika 2014
Maroko – OiLibya Rally
Mistrzostwa Świata Kobiet BAJAS WORLD CUP
18-20 lipca 2014 	Hiszpania – Baja España Aragon
14-17 sierpnia 2014 	Węgry – Hungarian Baja
28-31 sierpnia 2014
Polska – Baja Poland
30-02 października 2014
Maroko – Baja du Maroc
30-01 listopada 2014
Portugalia – Baja Portalegre 500

Będziemy
dla was te
wydarzenia
relacjonować
i informować
o sukcesach
zawodniczek.
Nie możemy
się też
doczekać
startu Polek w
zagranicznych
imprezach.
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