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Monika Jaworska wystartuje
w motocyklowych Mistrzostwach Polski!
Pierwsza
i jedyna runda
Pucharu Europy
Kobiet w Motocrossie
Aleksandra Maj
jedyną kobietą
w Mistrzostwach Polski
w rallycrossie

Ewa Pikosz
podsumowuje
sezon 2015

Rajd
Świdnicki

Start sezonu
Agaty Salamon
- wywiad

Wywiad
z Agnieszką
Smolińską

EWA
PIKOSZ
- zawodniczka enduro - podsumowuje sezon 2015
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od nas

sport
Sezon w pełni!

Sezon rozpoczęty, a za nami pierwsze rundy większości dyscyplin sportów motorowych: rajdów, zawodów offroadowych,
rywalizacji quadów. Niebawem startują również wyścigi, zarówno te samochodowe, jak i motocyklowe - w tych ostatnich nie
zabraknie MONIKI JAWORSKIEJ!
Zachęcamy do kibicowania wszystkim zawodniczkom,
które z determinacją - często pokonując przeróżne przeszkody, począwszy od tych finansowych, a na prywatnych skończywszy - dążą do celu, jakim jest start w zawodach możliwie
najwyższej rangi. Jak zaczynają swoja przygodę z dwoma lub
czterema kółkami, z czym muszą się zmagać, jakie czyhają na
nie niebezpieczeństwa, jak reagują na ich pasję znajomi i w
końcu - jak znoszą zarówno zwycięstwa i porażki - opowiadają
nam AGNIESZKA SMOLIŃSKA (enduro), ALEKSANDRA MAJ
(rallycross), EWA PIKOSZ (cross country), MONIKA FRYC (motocross) i MONIKA JAWORSKA (wyścigi motocyklowe).
Warto zapoznać się z wrażeniami pań startujących zarówno
za kierownicą, jak i na prawym fotelu w Rajdzie Świdnickim,
jednej z najważniejszych imprez otwierających tegoroczny
sezon rajdowy. Wszystkie cztery zawodniczki - BALBINA GRYCZYŃSKA, AGNIESZKA PYRA, oraz w pełni żeńska załoga
w składzie KLAUDIA TEMPLE za kierownicą i KASIA PYTEL-MAJKOWSKA - osiągnęły metę Rajdu Świdnickiego i choć
łatwo nie było, wspominają go z uśmiechem.
Cieszymy się również z czekającej nas w dniach 21-22 maja
w Cieszynie pierwszej i jedynej rundy Pucharu Europy Kobiet
w Motocrossie! Wkrótce tamtejszy tor motocrossowy stanie się
areną rywalizacji zarówno najlepszych zawodniczek w Polsce
i Europie, ale również wschodzących, młodych talentów płci
pięknej. Koniecznie bądźcie tam z nami!
Jeśli jesteście zawodniczkami, podróżniczkami , organizatorkami wydarzeń motocyklowych lub w jakikolwiek sposób
czujecie się związane z motocyklizmem, to czekamy na Wasze
zgłoszenia do jubileuszowego projektu Komisji Motocyklowej
Kobiet FIM, w którym promujemy właśnie tak wspaniałe osoby
jak Wy - drogie czytelniczki! O zasadach projektu przeczytacie
rzecz jasna we wnętrzu naszego Biuletynu.
Na koniec zapraszamy Was na unikatowe wydarzenie „Motocyklowy odjazd folkowy” - ANIA JACKOWSKA zaprasza na
czerwcowy weekend do Szczyrku, by odkrywać na motocyklu
piękne drogi Beskidów, poznając lokalny koloryt, miejscowych
artystów. Informacje znajdziecie tuż obok i na dedykowanym
wydarzeniu na Facebooku!
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wyścigi

wyścigi

Monika
Jwystartuje
aworska

na BMW S1000RR
w motocyklowych
Mistrzostwach Polski!
Długo trzeba było czekać na pojawienie się zawodniczki
w zawodach motocyklowych i to tak wysokiej rangi jak
Mistrzostwa Polski.

M

onika Jaworska
startowała już z
powodzenie w tej
rywalizacji, zajmujące wysokie pozycje. Jakie ma plany
na nadchodzący sezon?

Dariusz Muszyński - Rookie 1000.
Zapowiada się naprawdę mocny
zespół!

Poza zawodami mam zamiar
kontynuować szkolenia w mojej
motoszkole. Rozglądam się ciągle
- W zeszłym roku dokładnie w
za odpowiednim placem, aby móc
październiku, myślałam o tym, że
prowadzić zajęcia z doskonalenia
bardzo chcę wystartować w sezonie techniki jazdy. Mam nadzięję, że
2016 - opowiada Motocainie Moni- uda się szybko znaleźć takie miejka Jaworska. - Najpierw planowasce. Poza tym prowadzę już zapisy
łam puchar R6 Cup w Niemczech,
na szkolenia z jazdy na torze.
ale w końcu padł wybór na mistrzostwa Polski ale ze zmianą pojemnoPierwsze szkolenie odbędzie się
ści. Padła decyzja - będę startować 8 maja na torze w Lublinie - podsuw pełnym sezonie na motocyklu
mowuje Monika.
BMW S1000RR, w zespole Team LRP
Poland. Tydzień temu trenowałam
Zespół w barwach, których
pierwszy raz na torze Almeria w
zawodniczka wystartuje w WMMP,
Hiszpanii. Były to pierwsze testy na będzie rywalizowała w pełnym
motocyklu BMW S1000RR. Trening
cyklu Mistrzostw Świata Endurance.
był moim zdaniem bardzo udany.
Endurance World Championship to
W pierwszy dzień jechałam trochę
wyścigi długodystansowe, zaczynaspokojniej, żeby zapoznać się z
ją się już za dwa tygodnie 9-10.04 w
motocyklem i torem, który był dość słynnym Le Mans. Można je oglądać
trudny technicznie. W drugi dzień
i kibicować Polakom na antenie
już nie oszczędzałam ani siebie
Eurosport.
ani motocykla. Wykręciłam bardzo
dobry czas, biorąc też pod uwagę
KALENDARZ STARTÓW MONIKI
to, że miałam rok przerwy na torze.
W MISTRZOSTWACH POLSKI:
Wróciłam naprawdę zadowolona
21-22.05.2016 – Tor Poznań
i pełna nadziei na nadchodzący
3-5.06.2016 – Tor Pannoniaring
sezon. Jestem także w trakcie szu(Węgry)
kania cały czas sponsora.
15-17.07.2016 – Tor Most (Czechy)
6-7.08.2016 – Tor Poznań
Poznałam także skład naszego
20-21.08.2016 – Tor Poznań
zespołu na ten sezon: Lewandowski 23-25.09.2016 – Tor Slovakiaring
Bartłomiej - SBK, Walkowiak Marcin (Słowacja)
- Stock 1000, Prendota Piotr - SBK,
Monika Jaworska - Stock 1000,
Trzymamy kciuki za udane starty
Krzysztof Giedrojc - Rookie 1000,
i podium!
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news

Pierwsza i jedyna runda

Pucharu Europy
Kobiet
w Motocrossie
w 2016 roku
W dniach 21-22 maja Cieszyn będzie prawdziwą stolicą Motocrossu. W jeden weekend na torze odbędą się aż 3 imprezy różnych
rang! Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy Strefy Północno-Wschodniej 65/85 oraz po raz pierwszy w historii Puchar Europy
Kobiet w Motocrossie.

U

dział w Pucharze
Europy Kobiet w Motocrossie mogą wziąć
zawodniczki z całego
świata. Warto wspomnieć, że
nie ma opłaty wpisowej dla
Kobiet. – Chcemy zachęcić jak
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najwięcej dziewczyn do udziału
w zawodach. Taka impreza jest
wspaniałą szansą na promocję
motocrossu kobiet w Europie
oraz zwiększenie popularności
samej dyscypliny w naszym
kraju - powiedziała Aleksandra

Knyszewska, członkini Komisji
Kobiet FIM.
Zapowiada się weekend
pełen emocji, kurzu i warkotu
silników. Tej imprezy nie może
zabraknąć w Waszych kalendarzach!

Jubileuszowy projekt
Komisji Motocyklowej
Kobiet FIM

W 2016 roku mija 10. rocznica powstania Komisji Motocyklowej Kobiet FIM
(Międzynarodowej Federacji Motocyklowej).

Z

tej okazji Komisja, a
wraz za nią Zespół ds.
Kobiet PZM zachęca
wszystkie kobiety zaangażowane w sport motocyklowy,
aby wzięły udział w jubileuszowym projekcie. Przez rok na dedykowanej stronie będą się pojawiać portrety kobiet z całego
świata, które są zaangażowane
w sport i turystykę motorową.

Są to zawodniczki, podróżniczki,
organizatorki wydarzeń motocyklowych.
FIM, aby uatrakcyjnić kampanię prosi, aby każda z nas
– kobiet zainteresowanych motoryzacją i sportem motorowym
- podzieliła się swoim doświadczeniem, sukcesami i zachęciła
dziewczyny do dołączenia do
świata motocykli!

Stwórz swój „Portret kobiety w
sporcie motocyklowym” poprzez
ankietę (w języku angielskim) i
daj się poznać światu! Ankiet jest
dostępna pod adresem:
https://fimwomen.wufoo.com/
forms/fim-women-in-motorcycling-awareness-campaign/
Śledź i promuj z nami kampanię
na Facebooku #FIMWomen10Years
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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rallycross

Aleksandra

Maj
jedyną kobietą
w Mistrzostwach Polski
w rallycrossie

Niedawno rozpoczeły się PRX Mistrzostwa Polski Rallycross. Po kilkuletniej
przerwie reaktywowano zawody w randze mistrzostw kraju w tej arcyciekawej
dyscyplinie, a podczas pierwszej rundy, która odbyła się na niemieckim torze
Lausitzring pojawiła się jedna zawodniczka.

N

a rallycrossowej pętli znanego z klasycznych wyścigów Lausitzringu wystartowało ponad 60 zawodników, a krajowa
czołówka miała okazję do konfrontacji
z najlepszymi zawodnikami z Niemiec. Na starcie
zawodów za naszą zachodnią granicą zobaczymy
Team ISSRX w składzie: Rober Czarnecki (kategoria
SuperCars), Marcin Perzyna (SuperNationals), Maciej
Pawelec (SuperNationals) i Aleksandra Maj (SuperNationals). Jedyna kobieta w zespole jeździ Citroenem Saxo, od tego roku ma licencję wyścigową
„B,C” i należy do Automobilklubu Polski. Od lat jest
pasjonatką motorsportu. Pierwsze kroki w kierunku
swoich startów stawiała 7 lat temu u boku Grzegorza Barana (kierowcy rajdowego startującego w
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Rajdzie Dakar). Po zdobyciu licencji pilota rajdowego, startowała w kilku amatorskich imprezach na
prawym fotelu „dakarowego” MAN-a. Zawsze jednak
twierdziła, że najlepiej czuje się na miejscu kierowcy.
Przez kilka lat doskonaliła swoje umiejętności w różnych ośrodkach jazdy, organizowała motoryzacyjne
eventy i jednocześnie zbierała budżet na swoje
starty. W ubiegłym roku jeździła autem z numerem
„0” w Motul Rallyland Cup, a w tegorocznym sezonie
2016 wreszcie spełni swoje marzenia i wystartuje w
Mistrzostwach Polski Rallycross w klasie SuperNationals. Należy podkreślić, że Ola zwana Diabełkiem,
będzie pierwszą kobietą w krajowych mistrzostwach
w tej dyscyplinie.

BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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motocross
M
onika Fryc
- motocross uczy pokory!

cały czas i staram się nie spinać
tak mocno. Czasem stres ze mną
wygrywa i przed startem nie ma
ze mną kontaktu, ale wtedy jest
przy mnie mój chłopak, który stara
się mnie uspokoić i zawsze mu to
wychodzi. Myślę, że jak będę miała
większe umiejętności, to i stres
troszkę się zmniejszy.

Monika Fryc całkiem niedawno postanowiła nauczyć się jazdy na motocyklu i
startować w motocrossie. Dzięki wytrwałości i upartemu dążeniu do celu, zdobywa kolejne doświadczenia na torze.

P

oszukujesz adrenaliny
od dziecka?
Myślę, że od dziecka
coś łączy mnie z adrenaliną i nie bez powodu mama zawsze
mi mówiła, że jestem, jak takie
„małe ADHD” (śmiech). Gdy byłam

w 4 klasie podstawówki, rodzice
zapisali mnie do szkoły sportowej
o profilu piłka ręczna. Jest to sport
kontaktowy, w którym adrenalina
jest nieodłącznym elementem.
Przez 6 lat grałam w klubie i gdy
skończyła się piłka - zaczęły się
myśli o motocrossie…
Jak to się stało, że po piłce
ręcznej był motocross?
Na zawody motocrossowe 6 lat
temu pojechałam ze znajomym
pierwszy raz. Nigdy nawet nie myślałam, że ja mogłabym jeździć na
motocyklu! Bywałam na nich jako
kibic i fotograf, starając się przekonać rodziców, by kupili mi motocykl. Niestety rodzice byli stanowczy i nie chcieli się zgodzić. Więc w
tamtym roku pojechałam z nimi na
zawody, by pokazać, że dziewczyny

też mogą i potrafią jeździć. Ciężko
było, ale się zgodzili pod jednym
warunkiem - że nie będę startować
w zawodach, bo za bardzo się o
mnie boją. Wiedziałam, że gdy
zacznę jeździć, to i będą zawody,
ale okej przyjęłam do wiadomości
warunki rodziców i w lipcu zeszłego
roku kupiliśmy motocykl.
Co Ci się w tym sporcie spodobało najbardziej?
Myślę, że motocross jest sportem,
który uczy pokory i przyznawania
się do tego, że czegoś nie potrafimy, bądź źle robimy. Najbardziej
w motocrossie podoba mi się
adrenalina oraz atmosfera panująca
między zawodnikami.
Rodzice jakoś tolerują teraz te
zawody?

Przyzwyczaili się już do mojego
trybu życia, że zawsze jak wracam na
weekend z Wrocławia, to jadę na trening, bądź mam zawody. Mama dość
często jeździ ze mną na zawody,
wspiera mnie i dopinguje, natomiast
tato jest marynarzem i niestety nie
miał możliwości jeszcze pojechać na
moje zawody, ale zawsze śledzi wyniki live w internecie, a po zawodach
zdaje mu pełną relację.
Czy Twój pierwszy motocykl
był już ukierunkowany do tego
sportu? Jak Ci szła nauka jazdy?
Późno zaczęłam swoją przygodę
w tym sporcie, ale mój pierwszy
motocykl był od razu do motocrossu. Bałam się, że będzie mi ciężko
szło, ponieważ nigdy wcześniej
nie jeździłam na motocyklu.
Jednak miło zaskoczyła mnie moja
nauka, ponieważ jak pierwszy raz
wsiadłam na motocykl, to i bez problemu ruszyłam, z czego bardzo się
ucieszyłam! Wiadomo, czasem się
wywracałam i poobijałam też, ale w
tym sporcie to normalne (śmiech).
Monika Fryc całkiem niedawno
postanowiła nauczyć się jazdy na
motocyklu i startować w motocrossie. Dzięki wytrwałości i upartemu
dążeniu do celu, zdobywa kolejne
doświadczenia.

Ile właściwie masz lat, gdzie
mieszkasz i co w życiu porabiasz?
Mam 21 lat, teraz ze względu na
studia mieszkam we Wrocławiu,
natomiast mój rodzinny dom jest
w Żelaznym Moście (mała wioska
między Lubinem a Polkowicami).
Jestem studentką III roku fizjoterapii we Wrocławiu.
którzy mnie wspierali i mówili, że
dam rade! Myślę, że gdyby to była
tylko i wyłącznie moja decyzja - to
dużo później bym pojechała na zawody, ze względu na strach i małe
umiejętności. Teraz jednak uważam,
że był to krok w dobrym kierunku,
ponieważ na zawodach dużo więcej
się uczę.
I jak poszły te pierwsze zawody?
One na pewno zostaną na
długo w mojej pamięci - stres jak
na maturze! (śmiech). Obawy oraz
strach przed tym, co mnie czeka.
Na szczęście nie było tak źle, gdy
maszyna opada - to zapomina się
o wszystkim i po prostu jedzie się
przed siebie. Stres towarzyszy mi
przy każdych zawodach i trzeba
nauczyć się radzenia z nim.

Kiedy poczułaś się na siłach, by
podjąć rywalizację?
Jak Ty sobie z nim radzisz?
Na motocyklu jeżdżę od sierpnia, Masz jakieś swoje, sprawdzone
a na pierwsze zawody pojechałam
metody?
w kwietniu, a to dzięki mojemu
Myślę, że jeszcze nie do końca
chłopakowi i kolegom z klubu,
sobie z nim radzę. Pracuje nad tym
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Gdzie do tej pory trenowałaś?
Czy zmiana miejsca zamieszkania ułatwiła Ci, czy utrudniła
dostęp do treningów i startów?
Trenuje najczęściej we Wschowie,
bądź na innych torach w okolicy, a
sprzęt trzymam w domu. Zmiana miejsca zamieszkania troszkę
utrudnia mi trenowanie, ponieważ
mam możliwość robić to jedynie w
weekend.
Kto Cię najbardziej wspiera w
tej pasji? Rodzice, przyjaciele?
Jak w szkole była odbierana
Twoja pasja?
Wspierają mnie przede wszystkim rodzice i chłopak. Gdyby nie
rodzice, nie zaczęłabym w ogóle
mojej przygody w motocrossie.
Dofinansowanie
również zawdzięczam jedynie
moim rodzicom,
gdyż ciężko zdobyć jakiegokolwiek
sponsora - dlatego
bardzo chciałabym
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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motocross

podziękować rodzicom za wsparcie
i pomoc! Mój chłopak również
jeździ w motocrossie i jest dla mnie
ogromnym wsparciem. Jest też
moim przyjacielem, mechanikiem
oraz trenerem. Znajomi w szkole
i na studiach trochę byli zdziwieni
moja pasją, ponieważ jestem dość
drobną osobą, więc nie wyobrażali
sobie mnie w takim sporcie. Natomiast, gdy trochę im opowiedziałam o motocrossie, to również mnie
wspierają i dopingują!

i po nich dobrym sposobem na
relaks jest gorąca kąpiel. Mam też
o tyle dobrze, że w szkole na zajęciach z masażu zawsze mogę liczyć
Jedziesz zawsze na 100%, czy
na koleżanki, żeby szybko postawizostawiasz sobie trochę margine- ły mnie na nogi (śmiech).
su bezpieczeństwa na ewentualne błędy?
Czy polskie, bardziej męskie
Jeżdżę dość krótko i z pewnością środowisko motocrossu, dobrze
popełniam błędy, do których się
przyjmuje kobiety w swoje
przyznaję (śmiech). Dlatego, mimo grono?
iż wydaje mi się ze daję z siebie
Zawodnicy podchodzą do nas
100 % - to jestem pewna, że tak nie bardzo pogodnie i zawsze są
jest i uwzględniam jakiś margines
pomocni. Męskie grono traktuje nas
Pierwszy był motocykl czy
bezpieczeństwa. Często łapię się na jak rodzinę i zawsze chętnie pomachłopak z motocyklem? Jak się
tym, że jadę dość zapobiegawczo,
gają czy to na torze, czy jeszcze w
poznaliście?
ponieważ myślę o konsekwencjach. parku maszyn.
Niedługo po tym jak pojawił
Wydaje mi się, że gdybym zaczęła
się motocykl, poznałam mojego
jeździć w młodszym wieku, to nie
Z jakiego startu jesteś najbarchłopaka, więc był on ze mną od
myślałabym tak dużo o czyhających dziej dumna?
początku mojej przygody z motoniebezpieczeństwach.
Dumna jestem z każdych zawocrossem. Nie zdziwię chyba nikogo
dów, że dojechałam cała i zdrowa,
tym, jak powiem, że poznaliśmy się
A miałaś jakieś trudne sytuacje że po prostu ukończyłam wyścig.
na zawodach. Ja byłam tam jako
na torze i kontuzje?
Wiadomo, im wyższa pozycja - tym
fotograf i właściwie od tego się
Na szczęście nie miałam dotych- większa satysfakcja, ale cieszę się z
zaczęło... Jesteśmy ze sobą ponad
czas żadnej kontuzji. Siniaki i obdar- każdego wyścigu.
rok, praktycznie zawsze trenujemy te łokcie to nic wielkiego! (śmiech)
razem, wpierany się wzajemnie na
Jak widzisz ścieżkę swojego
zawodach oraz w życiu codzienDbasz o kondycję na siłowni?
rozwoju w najbliższych latach?
nym.
Korzystasz z diety? Jak się przyNa każdym treningu daje z siebie
gotowujesz do tych zawodów?
wszystko i staram się robić ile się
Traktujesz zawody, jak zabawę
Zimą staram się przygotować jak da, żeby jeździć coraz lepiej. Ale nie
czy w pełni profesjonalnie?
najlepiej na siłowni oraz spędzam
mam jakiegoś jednego, obranego
Staram się podchodzić do zawo- aktywnie wolny czas razem z chło- celu, chciałabym po prostu móc
dów profesjonalnie, ale jednoczepakiem. A mój kierunek studiów
jeździć, jak najdłużej i jak najlepiej,
śnie to dla mnie hobby i dobra zapozwala mi samej ułożyć sobie
a przy okazji spełniać swoje mabawa. Dość późno zaczęłam starty dietę i plan treningowy.
rzenia. Tak, żeby w zawodach były
i przez studia nie mam też czasu,
widoczne postępy i starania, które
żeby trenować tyle co inni. Dlatego,
Start w zawodach jest wyczer- włożyłam, by się do nich przygotojeśli mam możliwość pojechać i wy- pujący? Jakoś potem dochodzisz wać.
startować na zawodach, to skupiam do siebie, relaksujesz się?
się, żeby poszło mi jak najlepiej! Ale,
Fakt, zawody są wyczerpujące
EDYTA WRUCHA
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gdy nie idzie po mojej myśli - to nie
załamuje się, po prostu się cieszę,
że dojechałam cała i zdrowa.

Iwystartuje
nez Kieliba
w pełnym cyklu Rajdowych
Mistrzostw Samochodów Terenowych
Zawodniczka będzie uczestniczyć w sezonie 2016 w całym cyklu
Rajdowych Mistrzostw Samochodów Terenowych - część tych
rund jest również rundą FIA CEZ.

P

ierwszy rajd w sezonie
zawodniczki - Drawsko
Pomorskie, nie należał do
udanych.
- Zmierzyliśmy się z odcinkami
o długości powyżej 170 km każdy.
Na pierwszym z nich na dosłownie
8km przed metą zabrakło nam
paliwa, na szczęście z pomocą
przyszła nam inna ekipa, holując
nas do mety. Natomiast na drugim
odcinku nie obyło się bez problemów technicznych. Samochód dość
szybko się przegrzewał, co znacznie
utrudniało jazdę. Ostatecznie zajęliśmy 8. miejsce.
Kolejna runda zawodów rozegrana była w Stalowej Woli.

- W pierwszym dniu po dwóch
krótszych odcinkach objęliśmy
prowadzenie w naszej klasie,
natomiast drugi dzień okazał się
bardzo wymagający dla samochodów i załóg. Z każdym przejazdem
zwiększające się dziury, nierówności i kolejiny dały o sobie znać
na ostatnim odcinku specjalnym,
samochód stracił moc, na 20 km
przed metą zapalił się check i dosłownie modliliśmy się by dojechać
do mety. Ostatecznie rajd ten
ukończyliśmy na 2 miejscu - podsumowuje zawodniczka.
Obecnie Inez Kieliba przygotowuje się do dwóch rund, które mają
odbyć się w czerwcu.
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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E- zawodniczka
wa Pikosz
enduro

- podsumowuje sezon 2015
Sezon 2015 minął bezpowrotnie. Długo zastanawiałam
się od którego momentu zacząć te symboliczne kilka
słów o sobie i postanowiłam zacząć od punktu zwrotnego w moim sportowym życiu.

Z

dobycie tytułu Mistrzyni
Strefy Polski Zachodniej
w zawodach Cross Country w klasie S1 (pojemność motocykli 4T do 250 i 2T do
125) stworzyło przede mną nowe
możliwości do realizacji swojej
pasji. W listopadzie ubiegłego roku
skontaktował się ze mną poznański
dealer motocykli Moto44, który
zaproponował współpracę na
sezon 2016. W rozmowach uczestniczył mój partner, który zdobył
również tytuł Mistrza Strefy Polski
Zachodniej CC w swojej klasie,
czyli S2. Po długich negocjacjach
firma Moto44 postanowiła objąć
nad nami patronat jako główny
sponsor tworząc tym samym
team Husqvarny. Pod koniec
lutego przyjechały dwa świeżutkie motocykle. Husqvarna FE 250
dla mnie oraz Husqvarna TE 250
dla Łukasza, które otrzymaliśmy
od Moto44. Sponsor uzbroił nas
w pełen strój i dał do dyspozycji
oklejonego busa oraz wsparcie
serwisowe. Jest to dla nas ogromna pomoc i szansa na realizację
sportowych marzeń. Dzięki temu
możemy jeździć na najnowszych
motocyklach z najwyższej półki.
Pierwsze zawody Cross Country już
za nami, a mianowicie Lady in Red
na Poligonie w Cieninie k./Wrocławia, gdzie mogliśmy sprawdzić
maszyny oraz swoją kondycję.
Miłym akcentem zawodów było
zdobycie przeze mnie tytułu Miss
Lady in Red i otrzymanie nagrody
głównej - wyciągarki do auta 4x4
firmy Dragon Winch.

zawodów MSPZ organizowanych
pod patronatem PZM. W kwietniu
2015, gdy kupiłam KTM EXC-F 250
tak na prawdę przygoda z cross
country zaczęła się na całego.
Zapisałam się do poznańskiego
Motoklubu Unia i wystartowałam w zawodach Cross Country
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Pierwsze zawody odbyły się
w Chojnie. Całą noc przygotowywaliśmy motocykl do startu,
oklejaliśmy numerami startowymi,
dokonywaliśmy ostatnich prac serwisowych. Po nieprzespanej nocy
ruszyliśmy w drogę. Zapisując
się w biurze zawodów na zadane
pytanie „Co muszę wypełnić?”
usłyszałam odpowiedź „A dziecko
jest pełnoletnie?”. Domyśliłam
się wówczas, że kobiet zatem nie
ma dużo w tym sporcie i będę
rywalizować z mężczyznami. Tor
nie był trudny, tak więc ukończyłam zawody bez problemów. Na
tych zawodach zdaliśmy egzamin
na licencję.

Trudny Żagań

Kolejna runda rozegrana została
na poligonie w Żaganiu. Trasa po
płaskim, ale bardzo piaszczystym
terenie. Czekałam kiedy ten półtora godzinny wyścig się skończy.
W sobotę zajęłam III miejsce a
w niedzielę I zyskując pierwsze
punkty do kwalifikacji generalnej.
W maju jako trening postanowiłam
wziąć udział w II edycji Motognoju
na poligonie w Biedrusku. Trasa
składała się z 3
pętli po ok.43 km.
Teren bardzo urozDream Team
maicony składająNawiązanie współpracy z
cy z dojazdówek
Moto44 bez wątpienia jest skuti kilku punktów
kiem zwycięstwa w zeszłorocznym z przeprawami
sezonie i uczestnictwa w cyklu
przez wodę i
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35

motocylki
z ponad 220
ukończyło
zawody
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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błoto. Na 220 zgłoszonych motocykli ukończyło tylko 35 w tym
ja na 32 miejscu. Byłam bardzo
zadowolona i usatysfakcjonowana,
iż ukończyłam rajd jako jedna z
nielicznych i jedyna kobieta.
W czerwcu niestety musiałam
stawić się do szpitala na destabilizację obojczyka złamanego w
poprzednim sezonie. Zawiesiłam
treningi i rozpoczęłam rehabilitację
przed kolejną rundą w Biedrusku.
Był zatem czas na pozyskanie firmy,
która podjęła by się serwisowania
motocykla, gdyż niestety starty
w zawodach osłabiały kondycję
KTM-a. Finalnie udało się nawiązać
współprace z firmą dirtbike.pl ,
która serwisowała motocykl do
końca zawodów i dostarczała części
w cenach hurtowych co pomogło
mi w zrealizowaniu planu ukończenia wszystkich rund cross country
Strefy Zachodniej.

Na stojąco
Za rundę w Biedrusku odpowiedzialny był nasz klub. W związku z
tym poproszono mnie i kolegów
z klubu o pomoc w wyznaczeniu
trasy. Wiele godzin spędziliśmy
na różnych opcjach i w końcu
uwzględniając pojazdy biorące
udział, pogodę i wiele innych
czynników wyznaczyliśmy trasę,
którą moim zdaniem uważam za
nasz mały sukces. Wracają do mnie
pozytywne opinie od zawodników
z całej Polski. Samych zawodów
nie wspominam pozytywnie, gdyż
na starcie zahaczyłam buzerem o
klamkę sprzęgła i miałam problem
z ruszeniem. Następnie miałam
przygodę na podjeździe i straciłam
dużo czasu na uruchomienie
motocykla. W niedzielę zgubiłam
siedzenie na pierwszym okrążeniu
i prawie cały półtoragodzinny
wyścig jechałam na stojąco.
W lipcu nie mogłam odmówić sobie przyjemności udziału w Polskim
Dakarze a dokładnie Cross Country
Mielno tym bardziej, iż organizator
otrzymał zgodę na wjazd na plażę.
Wyścig wyczerpujący, gdyż znów
same głębokie piaski a do tego
wysoka temperatura.
Również w lipcu uczestniczyłam
też w rundzie Pucharu Polski Enduro w Malechowie, aby zorientować się jak wyglądają tego typu
zawody. Jak się okazało kondycja
nie wystarczyła na tak długi wyścig
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i pod koniec brakowało mi już sił.
Rywalizację finalnie ukończyłam
na 3 pozycji, lecz tym razem w
klasie Kobiet.
Kolejna runda strefy rozegrana
została w Obornikach Wielkopolskich. Tą rundę będę bardzo
długo pamiętać, gdyż startowaliśmy w samo południe przy
trzydziestokilku stopniowym
upale. Zawodnicy mdleli a pot lał
się z nas już na linii startu. Mnie
samej przez cały sobotni wyścig
towarzyszyły nudności.
W niedzielę skrócono czas wyścigu do godziny. Przedostatnią
rundę rozegrano w Szczecinie. Zawody odbyły się w bezpośrednim
sąsiedztwie rajdu Baja Poland,
więc w parku maszyn dużo się
działo. Trasa została wyznaczona
na terenie poligonu, ale było
totalnie płasko. Chyba pierwszy
raz mogłam nawiązać prawdziwą
rywalizację, gdyż nie było tzw.
wąskich gardeł, z którymi zawodnicy mieli problem. Po Szczecinie
wiedziałam już, iż jestem druga
w klasyfikacji generalnej klasy
S1. Ostatnia runda, która mnie
czekała odbywała się w Wałbrzychu. Słyszałam od zawodników
dużo na temat trasy w minionych
latach i wielu mnie przestrzegało.
Jechałam z dużą rezerwą i obawą,
czy uda mi się utrzymać drugą
pozycję. Z linii startu nie było nic
widać oprócz toru crossowego
zatem nie wiedziałam czego mam
się spodziewać. Dziś stwierdzam, iż runda na Motohałdzie w
Wałbrzychu była najtrudniejsza
technicznie i najbardziej wymagająca kondycyjnie. Jechałam
ostrożnie, aby nie popełniać błędów, gdyż każdy kosztował czas
i siły. W niedzielę na pierwszym
okrążeniu skręciłam stopę jednak
wiedziałam, iż muszę walczyć o
podium zatem po wsparciu
przez znajomych w strefie
tankowania pojechałam
dalej. Na mecie zostałam mile zaskoczona, gdyż udało
się wywalczyć za
ostatnią rundę III miejsce. Tym
samym zyskałam cenne
punkty zdobywając
tym samym tytuł
Mistrzyni Strefy
Polski Zachodniej. Z tego co
mi wiadomo

jako pierwsza kobieta. Dzięki
swojej determinacji, walce na
zawodach czasem ponad moje siły
i żmudnych treningach zdobyłam
do tej pory najważniejszy dla mnie
tytuł i tym samym zrealizowałam
cel postawiony sobie na początku
minionego roku.
W sezonie 2016 chciałabym
wziąć udział w całym cyklu Pucharu Polski Enduro. Aby utrzymać
formę i się rozwijać regularnie
trenujemy wraz z Łukaszem pod
okiem profesjonalnego trenera,
któremu zawdzięczamy nasze sukcesy sportowe. Sezon zapowiada
się ciekawie, ale i pracowicie. Okazjonalnie, aby utrzymać kondycję
zapewne będziemy uczestniczyć
w wybranych imprezach cross
country oraz motocross.
W tym roku podjęliśmy wraz z
Łukaszem i kilkoma kolegami decyzję o stworzeniu nowego klubu

sportowego Motoklub Wielkopolski, który skupia zawodników
z okolic Poznania jak również
osoby, które dzielą z nami pasję
do motocykli. Wiele pracy czeka
nas w związku z nowymi obowiązkami, ale mamy nadzieję, iż uda
nam się podołać oczekiwaniom
klubowiczów.
Dodatkowo ze względu na moje
długoletnie zamiłowanie do motocykli szosowych postanowiłam w
minionym roku uzyskać uprawnienia Instruktora nauki nazwy
kategorii A. Przede mną egzamin
państwowy na instruktora jazdy.
W przyszłości będę starała się również o uprawnienia trenerskie.
Z pewnością w nadchodzącym
sezonie wiele będzie się działo i będzie co wspominać na koniec roku.
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FOT. ŁUKASZ KUFNER

Zawodniczki podsumowują

44. Rajd ŚwidnickiKrause
Wszystkie cztery zawodniczki osiągnęły metę Rajdu Świdnickiego
i choć łatwo nie było - wspominają go z uśmiechem.

K
AGNIESZKA
PYRA wraz z mężem Tomaszem
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ręte trasy Dolnego Śląska, wąskie i często
zabrudzone drogi oraz zmienna pogoda – podnosiły poprzeczkę w rajdowej
rywalizacji. Najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką została BALBINA GRYCZYŃSKA, która
prowadziła Forda Fiestę. Wraz z pilotem Tadeuszem
Burkackim zajęła 27. lokatę w klasyfikacji generalnej
i 4. w klasie.
- Pierwsza długo oczekiwana runda RSMP za
nami. Był to mój drugi start w Rajdzie Świdnickim
Krause, więc trasy nie straszyły mnie już tak, jak
przed rokiem, kiedy debiutowałam w RSMP, wręcz
zaczynały mi się coraz bardziej podobać. Niestety,

pierwszego dnia problemy sprawił mi samochód.
Pierwszy start w aucie z turbiną okazał się dość
trudny. Podczas pierwszego etapu popełniałam
błędy, które uniemożliwiały mi płynną jazdę tym
samochodem. Na szczęście z pomocą przyszły
mądre głowy w mojej ekipie oraz PZ Racing, posłuchałam rad, usprawniliśmy trochę mechanizm
i drugiego dnia na mojej twarzy wreszcie pojawił
się uśmiech. Czasów jeszcze nie było, ale jazda
przebiegała dużo sprawniej, co stanowi dobry prognostyk przed kolejnymi startami Fiestą Ecoboost.
Organizacyjnie były to świetne zawody, pozytywna atmosfera na rajdzie z pewnością zachęca do

startów w całym cyklu RSMP 2016 – podsumowuje
Balbina.
Na 31. miejscu klasyfikacji generalnej i 4. w
klasie HR4 metę osiągnęła w pełni żeńska załoga:
KLAUDIA TEMPLE za kierownicą i KASIA PYTEL-MAJKOWSKA w roli pilota.
- Jesteśmy na mecie pierwszej rundy RSMP co
bardzo cieszy. Tempo na rajdzie nie było do końca
zadowalające, zbyt dużo błędów, aby móc mówić
o jakimś wyniku. Mam jednak nadzieję, że kilometry przejechane na tym rajdzie zaprocentują i w
kolejnej rundzie będę umiała wykorzystać kłową
skrzynię biegów w którą została wyposażona Hon-

da, do osiągania lepszych czasów. Dziękuje kibicom
za doping oraz organizatorowi za bardzo miłe
przyjęcie babskiej załogi na mecie rajdu – mówi
Klaudia, mając na myśli min. o piękne puchary dla
zawodniczek.
- Rajd trudny i wymagający,
miałyśmy chwilowe kłopoty,
ale poradziłyśmy sobie. Ale ten
rajd pozostanie w mojej pamięci, szczególnie ze względu na
wzruszające spotkanie z małymi
fanami: Tosią, Radkiem i ich ojcem
Jackiem. Czekali na nas i wymaBIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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lowali piękny plakat, a dzięki takiemu wsparciu,
mimo awarii, dałyśmy z siebie wszystko na SuperOesie! – wspomina Kasia.
AGNIESZKA PYRA wraz z mężem Tomaszem,
mimo problemów technicznych z Hondą Civic Type-R, osiągnęła metę na 40. pozycji w klasyfikacji
generalnej:
- Startując do pierwszego odcinka w klasie 4N nie
mieliśmy żadnej konkurencji w klasie, która kiedyś była
jedną z najmocniej obsadzonych klas przez Hondy
Civic i Renault Clio. Niestety nasz jedyny konkurent tydzień wcześniej rozbił samochód na testach i nie udało
mu się wystartować. Rajd rozpoczęliśmy z założeniem,
że będziemy walczyć z sobą samym i zdobywać ko-
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lejne doświadczenia. Wnioski wyciągnięte z zeszłorocznego Rajdu Kaszub przydały się i po treningach,
kierowca - Tomasz Pyra, radził sobie bardzo dobrze,
dostarczając pilotowi ekstremalnych emocji - wspomina z usmiechem Agnieszka.
- Niestety na 4 OS-ie Lubachów-Podlesie, który
fantastycznie nam się jechało na pierwszej pętli,
samochód odmówił posłuszeństwa. W pierwszych,
strasznych chwilach myśleliśmy, że zepsuła się skrzynia
biegów i że zakończyliśmy naszą przygodę z rajdem.
Na szczęście okazało się, że to półoś jest przyczyną
awarii i dzięki nieocenionej pracy całego zespołu,
tytanicznej walce serwisu do wczesnych godzin
porannych - udało nam się wziąć udział w etapie

drugim, który zrobił na nas jeszcze większe wrażenie, a w szczególności odcinek Walim-Kamionki. Ten
najdłuższy odcinek zafascynował nas swoją różnorodnością, były w nim partie wymagające większej uwagi
pod względem technicznym, ale również takie, które
pozwalały na rozwinięcie dużych prędkości. Niestety w
tym dniu również nie obyło się bez przygód, najpierw
na odcinku 9 Jodłownik-Srebrna Góra wypadliśmy z
trasy i zakopaliśmy się w błotnistym rowie, a następnie
okazało się, że urwał się jeden z przewodów hamulcowych. Dzięki nieocenionej pomocy kibiców i naszym
przyjaciołom z serwisu, udało się wybrnąć z kłopotów
i kontynuować rajd. Na początku rywalizacji wydawało
nam się, że wystarczy dojechać, by zdobyć punkty,

a tymczasem było to bardzo trudne do osiągnięcia.
Rajd był wymagający, ze świetnie przygotowanymi
odcinkami, podnoszącymi poziom adrenaliny szybkimi
partiami zakrętów, z technicznymi krętymi, leśnymi
przejazdami, rewelacyjnymi kibicami i profesjonalnym
zapleczem organizatora. Mamy nadzieję, że za rok
również pojawimy się w Świdnicy. A teraz czekamy i
zapraszamy na następną eliminację RSMP, która organizowana będzie przez nasz rodzimy Automobilklub
Orski- dodaje Agnieszka.
Kolejna runda rajdowych mistrzostw Polski odbędzie się w dniach 27-29 maja, a będzie to Rajd Kaszub
Gdańsk Baltic Cup.


BALBINA
GRYCZYŃSKA,
i jej Ford Fiesta
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motocross

Start sezonu

A
gaty Salamon
- wywiad
Po zimowych kłopotach zdrowotnych Agata Salamon wraca do formy i ma za sobą pierwszy start
w zawodach motocrossowych. Czy to znaczy, że
porzuci starty w supermoto?

J

ak spędziłaś zimową
przerwę w sportach
motorowych? Kondycja
zachowana?
Moje zimowe przygotowania do
sezonu były nieco skomplikowane,
ponieważ w szkole złamałam prawą
nogę i długotrwały gips zaburzył
moje przygotowania, a później była
rehabilitacja. Po tych wszystkich
strasznych tygodniach, pod koniec
stycznia, tak naprawdę dopiero zaczynałam się skupiać na wyrabianiu
kondycji i ćwiczeniach. Było bardzo
mało czasu, ponieważ w drugim
tygodniu marca już wyjeżdżaliśmy
na treningi do Włoch, gdzie nie
chciałam martwić się tym, że nie
potrafię złapać tchu. Na szczęście w
miarę udało mi się wyrobić kondycję i mam nadzieję, że wystarczy mi
jej na cały sezon.

AGATY SALAMON
ostatnie wskazówki
przed starte
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Czyli start sezonu był nieco
pechowy?
Tak, szczególnie, że 4 dni przed
zawodami podczas treningu MX
we Włoszech skręciłam sobie lewą
kostkę. To spowodowało koniec

treningu, duży
ból nogi i postawiło ogromny znak zapytania,
odnośnie zbliżających się zawodów.
W tamtym momencie moim przyjacielem nie był motocykl, tylko
altacet i okłady z lodu…
Na drugi dzień noga
wyglądała okropnie, była
cała opuchnięta, a co
najgorsze - nie potrafiłam
na nią przystąpić. Dwa dni
przed zawodami pojechałam nastawić kostkę w nadziei, że
wyzdrowieje do niedzieli, więc mój
kochany tato zajął się serwisem motocykla. A w dzień przed zawodami
oznajmiłam rodzicom, że mimo
wszystko chce jechać i wystartować
w zawodach motocrossowych –
pierwszy raz w życiu! Od zimy
planowałam ten moment i nie
umiałam się doczekać kiedy w
końcu nadejdzie.
I co rodzice na to?
Mama nie była zadowolona
z tego pomysłu, natomiast

tato miał mieszane uczucia, ale
jakoś ich przekonałam, więc
spakowaliśmy potrzebne rzeczy i
popołudniu wyruszyliśmy w drogę.
Gdy dojechaliśmy, postanowiliśmy
wejść na tor, poznać go chociaż
trochę i postarać się zapamiętać,
ponieważ jeszcze nigdy na nim nie
jeździłam. Po obchodzie spotkałam
się z moją przyjaciółka i trochę
wspólnie poplotkowałyśmy. Około
22 położyliśmy się spać, ale moje
podekscytowanie przez długi czas
nie pozwalało mi zmrużyć oka, a w
ciągu nocy co chwilę się budziłam
w nadziei ze już pora wstawiania
(śmiech). W końcu o 6 rano zadzwonił budzik, na dźwięk którego od
razu obudziłam tatę, a sama wyskoczyłam z łóżka jak torpeda.
Dałaś radę, mimo kontuzji?
Tak, dokładnie o 6:03 stawiłam
się na zaplanowanej rozgrzewce.
Na początek postanowiłam
pojeździć na rowerze w celu
rozgrzania organizmu po
nocy (było trochę zimno), a
później wykonywałam przez

około 30 minut ćwiczenia rozciągające. Niestety ból kostki cały czas mi
towarzyszył, dlatego tato doradził
mi zażycie tabletki przeciwbólowej.
Po śniadaniu poszłam się zapisać
na zawody oraz przystąpić do egzaminu na certyfikat. Około godziny
9 zaczęłam się przygotowywać do
pierwszego wyjazdu na tor w celu
odbycia 30 minutowego maratonu:
10 min. treningu wolnego, 15 min.
treningu kwalifikacyjnego i 5 min.
próby startu. Gdy już zaczynałam
ogarniać tor, nagle zobaczyłam
flagę, że muszę zjechać z toru.
Okazało się, że w tym stresie zapomniałam przyczepić sobie do nogi
chip, za pomocą którego organizatorzy na zawodach mierzą czasy
zawodnikom. To mnie rozproszyło
i wypadłam z rytmu treningu, ale
musiałam dalej
jeździć. Niestety
nie poszło mi za
dobrze, ponieważ
uzyskałam szósty
czas kwalifikacyjny
na 11 dziewczyn.
Tata też nie był

30min

maraton przed
wyjazdem na
tor: 10 min.
treningu wolnego, 15 min.
treningu kwalifikacyjnego
i 5 min. próby
startu.
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motocross

zadowolony, ale już nic nie dało się
z tym zrobić… Oboje liczyliśmy na
lepsze wyniki podczas wyścigów.

AGATY SALAMON
pierwsza od
lewej podczas
dramatycznego
staru
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Podczas całego wyścigu było
bardzo duże zamieszanie, co jakiś
czas ktoś się przewracał i sama
nie wiedziałam na której jestem
Był stres przed pierwszymi
pozycji, więc starałam się jak najzawodami w sezonie?
szybciej jechać, co spowodowało
Przed pierwszym wyścigiem
ogromny ból rąk i kostki, ale na
przyjechało mnie wspierać kilku
szczęście adrenalina i podekscytozaprzyjaźnionych zawodników z su- wanie trochę mnie znieczuliło. Gdy
permoto - za co im bardzo dziękuję, dotrwałam do końca biegu, byłam
ponieważ trochę mnie uspokoili
mega szczęśliwa - niezależnie od
i zapewnili większy komfort
wyniku. A gdy dowiedziałam się, że
psychiczny, podzielili się doświadzajęłam drugą pozycję (a dojechaczeniem i cennymi wskazówkami.
łam zaraz za wice mistrzynią Polski),
Gdy nadszedł czas na stanięcie oko to moja radość sięgnęła zenitu i nie
w oko z innymi zawodniczkami umiałam się doczekać kolejnego
nadeszła fala przerażenia, byłam
wyścigu! Drugi bieg nie poszedł
zagubiona i nie wiedziałam co mam już po mojej myśli, gleba zaraz po
robić, więc naśladowałam koleżan- starcie zabrała mi dużo sił i dodała
ki. Wyścig miałyśmy połączony z
więcej stresu, przez co popełniałam
klasą 85, więc w bramkach było tro- kolejne błędy, co doprowadziło
chę ciasno. Tablica 15 sek. do startu do kolejnych trzech wywrotek i
jeszcze bardziej mnie sparaliżowała, dużych problemów z chorą kostka,
a palce miałam jak z kamienia, więc a nawet psychicznego załamania…
byłam dumna, że podczas startu
Ale mimo to nie poddałam się,
nie zgasł mi motocykl. Ale na moje resztkami sił dojechałam do końca
nieszczęście wyrwało mnie na koło, drugiego wyścigu - kończąc bieg
przez co zaprzepaściłam szansę na na 9-tej na 11 pozycji. Niestety
dobry start i musiałam gonić.
nie byłam liczona do klasyfikacji
generalnej z uwagi na brak licencji
I faktycznie poszło lepiej
motocrossowej.
podczas zawodów, niż na treningach?
Zadowolona jesteś z tego
Z tego co mi powiedziano - w
wyniku?
pierwszym zakręcie byłam na około
Jestem dumna z wyniku, swo8/9-tej pozycji wśród dziewczyn.
jej determinacji i ambicji. Śmiało

motocross

chodziłam (a raczej kuśtykałam)
z podniesioną głową po padoku.
Ogólnie moje pierwsze motocrossowe zawody wspominam mega
pozytywnie i już planuje kolejne
starty. W poniedziałek okazało
się, że znowu mam powybijaną
nogę, więc nadal regeneruje się
po kolejnym, bolesnym nastawianiu.
Jakie masz plany na ten sezon?
Jeśli mam być szczera, to
sama jeszcze nie mam wizji na
to, jak zaplanuje sezon 2016. Mój
kalendarz pęka w szwach, co
weekend mam zapisane po kilka
rund motocrossowych i supermoto w Polsce, jak i w Czechach,
wiec zapowiada się naprawdę
gorąco. Na pewno o każdych
moich zawodach i wynikach będę
informować na moim fanpage’u
na facebooku i instagramie. Na
dzień dzisiejszy mam wyjeżdżone
około 20 motogodzin z czego
jestem bardzo zadowolona, więc
moim planem na ten sezon jest
podniesienie tego wyniku, o jak
najwięcej cyferek. Ja po porostu
kocham motocykle, więc moim
największym marzeniem i planem
jest jeżdżenie i starty w zawodach.
AUTOR: EDYTA WRUCHA

FOT. JANUSZ SZAFRAN

Joanna Miller z punktami

w Mistrzostwach Świata Kobiet w Motocrossie
Joanna Miller wraca do Polski z pierwszymi zdobytymi punktami
w Mistrzostwach Świata Kobiet w Motocrossie. Warunki na torze
w Valkenswaard były ekstremalne, padający deszcz sprawił, że zawodnicy
walczyli nie tylko z czasem, ale także z grząskim błotem.

J

oasia podczas kwalifikacji zajęła 19. miejsce (na
39 startujących zawodniczek). Była to znakomita
pozycja, aby podczas pierwszego wyścigu znaleźć się w czołówce stawki. Niestety, mniej więcej
w połowie biegu podczas wyprzedzania jednej z rywalek, motocykle riderek sczepiły się i Polka wylądowała
na ziemi. Na szczęście bardzo szybko się podniosła i z
miejsca 29. udało jej się przesunąć na pozycję 25. Gdyby
wyścig trwał kilka minut dłużej, wynik byłby zapewne
jeszcze lepszy. Szybkość, z jaką poruszała się Joanna
pozwalała mieć nadzieję, że poniedziałkowy przejazd
będzie dużo lepszy. Potwierdził to poranny warm-up, na
którym Polka uzyskała 15. czas! I to w pogarszających się
z minuty na minutę warunkach atmosferycznych: znowu zaczął padać deszcz i zerwał się silny wiatr, wiejący
momentami z prędkością ponad 40km/h.

Po starcie Miller znalazła się mniej więcej w połowie
stawki, ale z okrążenia na okrążenie poprawiała swoją
pozycję: 24...23...20...18. Był progres. Gdy większość
zawodniczek w miarę upływu czasu słabła, Asia jechała
coraz szybciej, by ostatecznie dojechać do mety jako
15-ta! Pierwsze punkty zdobyte! W klasyfikacji generalnej Miller jest 20-ta. Rundę w Holandii wygrała Van
Den Ven.

Kolejne zawody 8 maja
w Teutschnenthal (Niemcy).
Trochę statystyki: średnia prędkość Polki w
pierwszym wyścigu to 39,2km/h, gdy zwyciężczyni
wyścigu Van Den Ven pojechała z prędkością 43,1km/h.
Najszybsze okrążenie Miller: 2.22.078, Van Den Ven
2.09.283.

JOANNA MILLER
i jej KTM
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o nas

W
ielkopolanki
za kółkiem 2016 - relacja
6 marca czyniąc zadość pięknej i wieloletniej tradycji męska część
Automobilklubu Wielkopolski z okazji Dnia Kobiet zorganizowała
specjalnie dla Pań wyjątkowe wydarzenie.

W
PONAD 100
UCZESTNICZEK
podczas
spotkanie przed
inauguracją Rajdu
Samochodowego
„Wielkopolanki za
Kółkiem”
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niedzielny poranek na Tor „Poznań”
przybyło 120 Pań w blisko 50 samochodach by wziąć udział w kolejnej edycji
Rajdu Samochodowego „Wielkopolanki
za Kółkiem”, któremu od trzech lat patronuje Klementyna Śliwińska - pierwsza wielkopolska automobilistka.
Na tym jedynym tego rodzaju obiekcie w Polsce zlokalizowany był start, mety poszczególnych odcinków
oraz próby samochodowe. W tegorocznej edycji rajdu
próby ustawione były poza nitką toru jednak dzięki
uprzejmości firmy Carrera Cars Team, która w tym dniu
organizowała „Tor Poznań Track Day”, Panie mogły
uczestniczyć w Super Taxi Drive, czyli przejażdżkach
po torze wyścigowym sportowymi samochodami w
towarzystwie wytrawnych kierowców. I chociaż pogoda nie sprzyjała zaprezentowaniu pełnych możliwości
tych aut, większość Pań doznała wyjątkowych wrażeń
w czasie tych jazd.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych
wszystkie Panie dotarły na metę bez przykrych niespodzianek za to w dobrych nastrojach. Po przybyciu
na metę czekał ciepły posiłek wraz ze słodkim poczęstunkiem a w czasie oczekiwania na wyniki otwarte
były 2 spośród 4 prób sprawnościowych, na których
Panie mogły wielokrotnie poprawiać czasy. Obydwa
puchary za te dodatkowe konkurencje przypadły
Joannie Piotrowskiej. W klasyfikacji wszystkich 4 prób
sprawnościowych liczonych do klasyfikacji rajdowej
zwyciężyła Klementyna Michalska (imię jak widać
zobowiązuje). Imprezę zakończyła ceremonia wręczenia nagród. Pierwsze miejsce przypadło Agnieszcze
Bocian i Barbarze Dąbrowskiej, drugie – Monice
Bzdziel i Annie Rajewskiej a trzecie Dorocie Kolber i
Magdalenie Wojciechowicz.
Wśród nagród było 8 samochodów na weekend z
pełnymi zbiornikami paliwa od firm Pol-Car, Nissan Po-

lody, Lee Motors, Krotoski-Cichy i Opel Szpot, karnety
na zajęcia fitness od Just4Fit, tygodniowy specjalistyczny catering od Fit&More oraz niezliczona ilość
przydatnych w domu przedmiotów ufundowanych
przez Automobilklub Wielkopolski. Wszystkie Panie
zostały obdarowane okolicznościowym kubkiem, dyplomem ze swoim zdjęciem. Serdecznie dziękujemy
sponsorom i partnerom.
Sprawność organizacyjna oraz fachowość uprawnionych do tej pracy sędziów sprawiły, że impreza
odbyła się bez opóźnień i z zapewnieniem jak najlepszych warunków bezpieczeństwa. Najlepszą zapłatą
za włożony trud kilkunastoosobowej grupy organizatorów z Komisji Sportu Popularnego i Turystyki
i Komisji Pojazdów Zabytkowych pracujących pod
kierunkiem Komandora Huberta Piątka był uśmiech
Pań od początku do końca imprezy. Już dziś zapraszamy Panie na przyszłoroczną imprezę.
BIULETYN Polskiego Związku Motorowego
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„Nowe wyzwania,
jeszcze więcej przygody”

– Dagmara Kowalczyk
i Roman Popławski
rozpoczęli sezon rajdów off-road’owych.
Załoga TVN Turbo - Dagmara Kowalczyk i Roman Popławski rozpoczęli
sezon 2016 od podium w rajdzie „Lady In Red”. Off-road’wą przeprawę
w formule H6, zawodnicy ukończyli na trzecim miejscu w klasie Adventure (elektryczne wyciągarki).
ROMAN
POPŁAWSKI
I DAGMARA
KOWALCZYK
i ich „Dragon
Winch” chwile
po zakończeniu
kolejnego etapu.

W

sumie na poligonie
pod Wrocławiem
pojawiło się prawie
200 maszyn: samochodów, quadów i motocykli.
Rajd „Lady In Red” organizowany
jest co roku z okazji Dnia Kobiet.

Dagmara Kowalczyk
– kierowca:
Wśród załóg pojawiło się mnóstwo dziewczyn, które ścigały się
nie tylko, jako pilotki, ale również
kierowcy samochodów, quadów
i motocykli. Fantastycznie, że w
off-road’zie jest nas coraz więcej
i pokazujemy, że w tak trudnej
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dyscyplinie doskonale dajemy
Roman Popławski
– pilot:
sobie radę. Bardzo cieszę się, że
właśnie od tej imprezy zaczęliWróciły wspomnienia z rund
śmy nasz sezon, bo formuła H6
RMPST, rozgrywanych na wro(sześć godzin jazdy non stop po
cławskim poligonie 10 lat temu.
15 km pętli), pozwoliła nie tylko
wyjeździć się do syta, ale również
przetestować nowe rozwiązanie
w naszym Jeepie. Serwis „Auto-Service Bis” Roman Popławski
zamontował hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego,
dzięki czemu kierownicą kręci
się dosłownie jednym palcem.
Rozwiązanie genialnie sprawdzało się zwłaszcza na ciasnych
kręciołkach.

I to właśnie lubię! Szybkie proste,
techniczne zawijasy między drzewami i doły wypełnione wodą,
która nigdy nie wiadomo jak jest
głęboka. Podjazdy tak strome, że
przez szybę widać niebo i zjazdy,
na których okazało się, że…
mamy awarię hamulców. W sumie
zrobiliśmy sześć okrążeń, nawet
przez chwilę nie mając wrażenia,
że jeździmy ciągle po tej samej
trasie. Za każdym przejazdem
kilkadziesiąt aut i quadów zmieniało ten teren nie do poznania.
Coraz częściej musieliśmy używać
wyciągarki, jednak zmodyfikowany „Dragon Winch” z dwoma
silnikami, po raz kolejny nie dawał
szans nawet bardzo długim,
bagnistym koleinom. Samochód
spisał się doskonale pomimo…
pożaru na pokładzie. Na szczęście
ogień udało się szybko ugasić i
dzięki pomocy zaprzyjaźnionej
załogi Ben-Auto, po 30 minutach
ruszyliśmy dalej. Podsumowując
- puchar z „Lady In Red” można

FOT. B. KOSTAŁOWSKI

offoad

śmiało wstawić na półkę z klasyfikacją dobrych rajdów. Rajdów,
z których pomimo odniesionych
ran, wraca się zmęczonym, ale
szczęśliwym.
Do końca roku Dagmara
Kowalczyk i Roman Popławski

planują start m.in. w rajdach
„Mutt” Gliwice, 24 H Off-Road
Mud Marathon, Puchar Polski,
Bałtowskie Bezdroża oraz dwóch
zagranicznych off-road’owych
przeprawach.
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quady
Anagata
S
tefaniak
Quaduropale
du Touquet 2016 - relacja

„Już po raz czwarty udało mi się wystartować w jednych
z największych zawodów w Europie po piasku, czyli
Enduropale-Quaduro w miejscowości Le Touquet we
Francji” relacjonuje dla Motocainy quadowa zawodniczka
Agata Stefaniak.

W

tamtym roku po dość udanym wyścigu, założyłam sobie, że w 2016 musi
być pierwsza setka w generalce!
Cel do osiągnięcia, jednak wymagał
sporo wysiłku i pracy, a sezon 2015 nie ułatwiał mi
tego przez liczne kontuzje.

4 h. Po odstawieniu quada do Park Ferme miałam
resztę dnia by odpocząć i przygotować ciuchy oraz
gogle do sobotniego wyścigu !!!
W sobotę od samego rana wiało i padało. Nie zapowiadało się na poprawę pogody. Równo o 12 rozpoczęło się ściganie…

Ostatnia runda Championnat de France des Sables
2015-2016 , czyli Quaduropale odbywała się 30
Startowałam z 2 linii, co pozwoliło mi na w miarę
stycznia 2016.
bezpieczny i bezkolizyjny start . Na szczęście obyło
się bez większych „korków” na trasie. Mimo tego
Dla mnie jednak wyścig zaczął się dużo wczeże na moich oczach rozegrało się kilka niebezpieczśniej… wymagał on sporych przygotowań, zarówno nych wypadków.
sprzętowych jak i kondycyjno-wytrzymałościowych.
Treningi rozpoczęłam ledwo co po zakończeniu
Sam start uważam za udany, przez większość wysezonu cross country, ponieważ musiałam odbudo- ścigu trzymałam się koło setnego miejsca . Jechało
wać formę z przed kontuzji. Na szczęście udało się
się bardzo dobrze, mimo złych warunków pogozbudować formę, która pozwoliła mi na przyzwoite dowych. W połowie wyścigu musiałam zjechać do
tempo podczas wyścigu.
depo by zatankować quada i zmienić gogle na czyste. Na szczęście pobyt w serwisie nie trwał długo, a
Oprócz siebie musiałam pomyśleć o swoim wystracone pozycje dość szybko udało mi się nadrobić.
glądzie podczas wyściu. Tu na pomoc przyszła mi
Na przed ostatnim okrążeniu, przez innego zawodfirma z Częstochowy czyli KW Race Wear. Chłopaki
nika, zaliczyłam sporą wywrotkę. Straciłam sporo
zaproponowali mi współprace w sezonie 2016 i zaczasu na wygrzebanie się spod quada i postawienie
proponowali personalizowany strój na Quaduropale go na koła. Co gorsze upadłam na prawą stronę, obi!!! Wygląd oraz jakość mnie zachwyciła.
jając sobie obojczyk, który kilka miesięcy temu miałam złamany. Ten wypadek skutecznie wybił mnie
Pomyśleć również musiałam o przygotowaniu
z rytmu. Z pozycji 102 spadłam aż na 120 miejsce ;/
mojego różowego KTMa xc 525. Na szczęście długo Widząc co dzieje się z oceanem miałam nadzieje, że
myśleć nie musiałam, bo zadbał o nią mój chłopak, będzie to moje ostatnie okrążenie. Jednak szczęktóry prowadzi na Lubelszczyźnie własny warsztat ście mi nie dopisało i musiałam wjechać jeszcze na
motocyklowy 25 Servive. KTM został dopieszczony jedno kółko. Niestety na prostej powrotnej było już
i przygotowany perfekcyjnie.
tyle wody, że nie dało się bezpiecznie dojechać do
mety. Woda sięgała do ¼ silnika. Wyścig przerwano,
Na samym końcu musiałam pomyśleć o stujednak mój KTM zassał wody do gaźnika i przestał
diach…sesja w tym roku była mało przychylna i
jechać. Ja niestety nie mogłam nic na to poradzić,
przed wyjazdem miałam same egzaminy. Strezostałam już na plaży a do depo dotarłam dzięki
sujący i wyczerpujący czas, jednak sesja zdana i
pick-upowi, który ciągnął mnie na linie. Wyścigu nie
Quaduro przejechane.
ukończyłam, ale mimo to zaliczono mi 9 okrążeń, co
dało mi 120 miejsce w generalce i 5 miejsce w klasie
Cała impreza rozpoczęła się w piątek od odbiokobiet. Nauczkę mam ogromną, doświadczenie
rów technicznych i administracyjnych. W moim
również. Za rok chciałabym tam wrócić i powalczyć
przypadku wszystko przebiegło bez najmniejszego o pierwszą 70-tkę!
problemu. KTM był przygotowany perfekcyjnie.
Przyznano mi numer #55. Same odbiory trwały koło
AGATA STEFANIAK
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MITSUBISHI
PAJERO GRUPY T2
na bezdrożach
kolejnego etapu Baja
Drawsko.

Rebeka
i Grzegorz Jankowscy
po rajdzie Baja Drawsko
W silnej, międzynarodowej obsadzie Baja Drawsko znalazła się też w tym roku
rodzinna załoga: Katarzyna Rebeka Jankowska i Grzegorz Jankowski.

W

nowy sezon załoga Jankowskich wjechała zmienionym autem – to Mitsubishi Pajero grupy T2. O nowej rajdówce
zawodniczka wypowiada się w samych
superlatywach.
- Samochód jest fantastyczny. Mieliśmy okazję
testować go przed sezonem, ale dopiero na rajdzie
przekonaliśmy się, że jest naprawdę szybki. Oczywi-
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ście, jeszcze musimy sporo trenować, żebyśmy mogli
się „dogadać” i w pełni wykorzystać możliwości auta.
Mimo, że to w dalszym ciągu auto grupy T2, jazda
daje znacznie więcej przyjemności niż w poprzednio
użytkowanej Navarze, można nawet mówić o pewnym zapasie mocy. W Drawsku starałam się ostrożnie
wykorzystywać potencjał silnika, ale i tak nie obyło
się bez „piruetu” na śliskiej nawierzchni - na szczęście bez żadnych konsekwencji. Pajero okazało się

też wytrzymałe, przez cały rajd nie mieliśmy żadnej
poważnej awarii.
Długie odcinki porządnie wymęczyły ekipę – to
przecież blisko 350 km ostrego ścigania podczas
jednego dnia! Na szczęście większa część trasy
była bardzo szybka, nie brakowało urozmaiconych
odcinków technicznych. Wyniki? Podczas pierwszego
startu priorytetem było poznawanie samochodu a nie
walka o lokaty. W silnej obsadzie (na starcie stanęło
kilkanaście ekip T2) udało się wywalczyć 8. miejsce.
Warto podkreślić jednak, że w sporcie cross country
jak w żadnym innym liczy się też wzajemna pomoc –
Rebeka i Grzegorz ani chwili nie wahali się zatrzymać,
gdy jeden z konkurentów potrzebował pomocy. Ze
względów osobistych ekipa zmuszona jest zrezygnować ze startu w Baja Carpathia, kolejny rajd na którym
powinniśmy zobaczyć w akcji żółte Pajero z charakterystyczną rejestracją „Pola” to czerwcowe Baja Czarne.
Katarzyna Rebeka Jankowska w rajdach terenowych
startuje od blisko 10 lat. Początkowo były to imprezy
amatorskie, natomiast w 2013 r. zawodniczka uzyskała
licencję sportową i od 2014 r. bierze udział w rajdach
mistrzowskich. W sezonie 2015 startowała Nissanem

Navara grupy T2 w cyklu Rajdowych Mistrzostw Polski
Samochodów Terenowych. Wzięła udział w trzech z
sześciu eliminacji, a zdobyte punkty pozwoliły jej zająć
dziesiątą lokatę w grupie T2 (na 18 sklasyfikowanych
kierowców).
Baja Drawsko to międzynarodowy rajd cross country
będący pierwszą eliminacją Rajdowych Mistrzostw
Polski Samochodów Terenowych, Rajdowego Pucharu
Polski Samochodów Terenowych i Pucharu Polski w
Rajdach Baja (dla motocykli, quadów i pojazdów UTV).
To również pierwsza runda mistrzostw Czech oraz
druga mistrzostw FIA Europy centralnej.

350
km ostrego
ścigania
podczas
jednego dnia!
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enduro

Marzenia przekuwam w cele – wywiad
z

Agnieszką Smolińską

Agnieszka Smolińska zobaczyła fajny motocykl na stacji benzynowej i w moment
zrozumiała, że to jej droga. Kupiła swój własny - nie umiejąc jeździć. Intuicja jej nie
zawiodła, dziś jest zawodniczką Enduro!

M

iłość do motocykli
w Twoim przypadku była taką,
od pierwszego

wejrzenia?
Jak najbardziej! Wszystko
wydarzyło się 4 lata temu i prawdę
mówiąc - to był zupełny przypadek.
Kiedy popijałam sobie kawkę i
czytałam gazetę na stacji benzynowej, podjechał zatankować
jakiś chłopak na pomarańczowym
motocyklu. Bardzo mnie zainteresował - motocykl oczywiście (śmiech).
Zaczepiłam więc nieznajomego
(a teraz serdecznego przyjaciela) i
poprosiłam, by co nieco mi o swoim
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motocyklu opowiedział. I tak właśnie zafascynowany motoryzacją
i jazdą motocyklem - Bartek, opowiadając o swojej pasji, w mgnieniu
oka zaszczepił we mnie magiczną
iskierkę. Nie bardzo potrafię to
nazwać, ale coś mnie wtedy tknęło
i już poczułam, że muszę mieć taki
sprzęt!
Co zrobiłaś, żeby spełnić to
marzenie?
To co później się działo - to było
istne szaleństwo! Postawiłam
wszystko na jedną kartę i tydzień
później pojechałam ze świeżo
poznanym Bartkiem po swój

pierwszy motocykl. Wybór padł na
Kawasaki 250 KLX. Najlepsze jest to,
że nawet się nim nie przejechałam,

bo jeszcze wtedy
nie umiałam (śmiech). Bartek
posprawdzał co trzeba, sprzęt był
OK i w ten oto sposób weszłam
w posiadanie swojej pierwszej
maszyny.

Kupiłaś taki motocykl nie
mając pojęcia, czy jazda nim to
„Twoja bajka”?
Właściwie tak! (śmiech) Chociaż
tak jak mówiłam wcześniej - od
razu poczułam, że to coś dla mnie.
Lubię wyzwania, więc postawiłam
wszystko na jedną kartę i zaryzykowałam.

jeszcze szybciej nauczyć się jeździć,
by móc zacząć startować w takich
zawodach. Zaczęłam szukać w
internecie szkoleń i tak trafiłam na
Enduro Export School - szkolenia
enduro, prowadzone przez Marcina
Spirowskiego i Krzysztofa Ugniewskiego, na które wkrótce zaczęłam
uczęszczać.

Pierwsza jazda odbyła na własnym motocyklu czy na kursie
nauki jazdy?
Zaczynałam od zera i dzień w
dzień uczyłam się jeździć na pobliskich łąkach. Początkowo bardzo
często się przewracałam, zresztą do
dziś mi to zostało (śmiech). I dlatego jeździłam sama, żeby koledzy się
ze mnie nie śmiali! A pierwszy raz
siedziałam na motocyklu jakieś 12
lat temu - to była krótka przejażdżka na motocyklu kolegi (nawet nie
pamiętam co to był za sprzęt).

Kiedy pierwszy raz się ścigałaś? I jak Ci poszło?
To właśnie Marcin Spirowski
namówił mnie na pierwszy start
w zawodach. Był to sierpień
2013 roku, a zawody odbyły się
w Malechowie. Wtedy także, po
raz pierwszy została stworzona
klasa kobiet w rajdach Enduro.
Wystartowały trzy dziewczyny: Ola
Trzaskowska, Joanna Modrzewska i
ja. W takiej też kolejności dojechałyśmy do mety. Byłam ledwo
żywa po zakończonych zawodach,
a jeszcze trzeba było 700 km prowadzić auto, by wrócić do domu.
Jak dobrze pamiętam, pętla liczyła
ok. 40 km, i miałyśmy ją przejechać
3 razy. To była prawdziwa walka,
fizyczna i z własnymi myślami, które
ciągle krzyczały: „Aga oszalałaś, daj
sobie spokój!” (śmiech). W każdym
razie przetrwałam, a satysfakcja
z ukończenia tej imprezy jest nie
do opisania! Poza tym panowała
tam świetna atmosfera. Z wielką
przyjemnością wracam tam teraz
na zawody i polecam je wszystkim!

Czy od początku była to sportowa fascynacja?
Oczywiście, że nie - najpierw musiałam nauczyć się jeździć (śmiech).
A nie było to takie proste… Następnie znajomi zaproponowali
mi wyjazd na Mistrzostwa
Świata Super Enduro do
Łodzi i tam zwariowałam! To co zobaczyłam,
wprawiło mnie w
zupełne osłupienie
(śmiech). Zapragnęłam

Lubisz rywalizację?
Jestem osobą bardzo energiczną,
kocham żyć i czerpać z każdego
dnia pełnymi garściami. Dlatego
zawsze mierzę wysoko, stawiam
sobie ambitne cele i stale podnoszę porzeczkę do góry. I dlatego
lubię sportową rywalizację, która
niesamowicie mnie mobilizuje.
Dzięki startom w zawodach stale
podnoszę swoje umiejętności i
poprawiam technikę jazdy. Więc w
tym sezonie postawiłam na starty
we wszystkich, możliwych zawodach, by nabierać doświadczenia i
jak najwięcej się nauczyć.
W jakiego
typu zawodach jeździsz?
W których
najczęściej, a
w których najbardziej lubisz i
dlaczego?

Kawasaki

250
KLX

pierwszy
motocykl
Agnieszki
Smolińskiej
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wyścigi
To temat rzeka, ponieważ np.
trening zimowy (przygotowawczy)
różni się od tego w sezonie startowym. Poza tym niezmiernie ważna
jest dieta. Jeśli chodzi o aktywność
fizyczną - to robię wszystko co
można: biegam, jeżdżę rowerem,
pływam, ćwiczę na siłowni, jeżdżę
na rolkach, gram w tenisa i squash’a. Z aktywności fizycznej lubię
też grę w karty i szachy, ale nie
starcza mi na to czasu (śmiech). Generalnie w całych przygotowaniach,
planie dietetycznym i treningowym
- pomaga mi trener personalny,
Radosław Dobek. Muszę przyznać,
że dzięki temu nigdy nie czułam się
tak dobrze, rozpiera mnie energia,
a kondycję mam dużo lepszą, niż 10
lat temu. To niesamowite uczucie!
(śmiech)

Startuję w zawodach: Hard Enduro, Super Enduro, Enduro, Cross
Country, Motocrossie i bardzo
chciałabym w tym roku wystartować w rajdzie - Baja Poland, ale
muszę mieć do tego odpowiedni
motocykl, zatem zobaczymy…
Najbliższe jednak mojemu sercu
jest Enduro. A to dlatego, że
jest tam wszystkiego po trochę:
motocross, enduro i extreme,
czyli trochę z super enduro. Do
przejechania jest kilka pętli, zwykle po kilkadziesiąt kilometrów,
podzielonych na odcinki specjalne, których czas przejechania daje
wynik końcowy. Nie ma nudy,
dużo się dzieje, trzeba kalkulować
i nawigować, żeby się nie zgubić, i
zdążyć dojechać w odpowiednim
czasie.
A dokładniej, gdzie Cię można
zobaczyć?
Stworzyłam swój kalendarz
startów: A, jak sobie radzę podczas
zawodów, można śledzić na moim
fanpage: https://www.facebook.
com/pages/Agnieszka-Smolińska/798954083481128
Sporo tego…
Planów jest tak dużo, że czasem
jestem przerażona, jak ja na to
wszystko znajdę czas (śmiech). Co
do planów motocyklowych, to w
skrócie:

36

Co uważasz za swój największy
sukces motocyklowy?
Najbardziej dumna jestem z walki
podczas tegorocznych zawodów
Hard Enduro „King Of The Hill” w
K
 RÓTKOTERMINOWE: starty
Rumunii. To były dla mnie bardzo
we wszystkich możliwych zawotrudne i hardcorowe zawody, ale
dach i nabieranie doświadczenia. pomimo ogromnego zmęczenia, i
Intensywne treningi, również
wycieńczenia - nie odpuściłam! To
zimą (w hali) i ciągła praca nad
również zasługa mojego przyjaciedoskonaleniem jazdy.
la Rafała Tomaszewskiego, który
Ś REDNIOTERMINOWE: start w
towarzyszył mi podczas tego rajdu.
Mistrzostwach Europy Enduro,
Stoczyłam ogromną walkę ze sobą
Red Bull Romaniacs (Hard Enduro) i swoimi słabościami, którą czuję,
oraz start w Mistrzostwach Świata że wygrałam! Siedem godzin eksSuper Enduro w hali.
tremalnego wysiłku w rumuńskich
górach, w deszczowych warunReasumując, w tym sezonie naj- kach… To jest nie do opisania, to
większy nacisk kładę na starty w
po prostu trzeba przeżyć, żeby
rajdach Enduro. Chciałabym nadzrozumieć. Zapamiętam te chwile
mienić, że udział w tych wszystdo końca życia!
kich zawodach mogę realizować,
dzięki dobrej woli i pomocy Pana
A jakie masz marzenia motoTadeusza Łągwy, Prezesa firmy
cyklowe?
WZURiB Sp z o o – Usługi ogólnoMoje plany długoterminowe - to
budowlane.
jednocześnie moje wielkie marzenia! Są nimi starty w najtrudniejJak dużo czasu poświęcasz
szych imprezach na świecie – Szena przygotowanie się do tych
ściodniówce, Erzbergu i Dakarze.
wszystkich zawodów?
Jednym z moich priorytetów jest
Właściwie cały swój czas, poza
przekuwanie marzeń w cele, napracą (z moim wspaniałym tatą
stępnie stworzenie odpowiedniego
Januszem, prowadzę biura ubezpie- planu i maksymalne działanie, by
czeniowe) poświęcam i podpoto zrealizować! A realizacja tego
rządkowuje pod treningi, i jazdę na co sobie zaplanowałam, daję mi
motocyklu. Zorganizowałam sobie ogromną satysfakcję i wielką radość
także krytą halę, żeby móc trenoz życia. Dzięki temu również, małe
wać także zimą i nie tracić kontaktu niepowodzenia nie mają wielkiego
z motocyklem.
znaczenia, a mi łatwiej jest się podnosić się po upadku czy porażce,
Poprawiasz także swoją wykiedy przyświecają mi takie, ogromtrzymałość i kondycję fizyczną?
ne cele…

Najlepszy wynik

Gosi Rdest w Audi Sport TT!

Zacięta walka o każda pozycję, spektakularne manewry i ogromne emocje. Pierwsza runda pucharu Audi Sport TT
Cup za nami. Gosia Rdest plasuje się w dwóch wyścigach kolejno na 6. i 10. miejscu. Triumfatorem Hockenheim
zostaje szesnastoletni Sheldon van der Linde.

Z

a nami weekend obfitujący w ogromne emocje.
Po raz pierwszy w tym
sezonie wystartowali
zawodnicy Audi Sport TT Cup.
Łącznie mieli cztery wyjazdy
na tor: trening, czasówkę i dwa
wyścigi.
Gosia Rdest podczas kwalifikacji wywalczyła 9. pozycję startową do obydwu wyścigów. Jedyna
kobieta w stawce, po zaciętej
walce i brawurowych manewrach,
zajęła 6. miejsce w pierwszym
wyścigu. Drugi wyścig ukończyła
na 10. pozycji. Gosia Rdest tak
podsumowuje pierwsze w tym
sezonie starty.
- Cel i założenie na ten weekend zostały w 100% spełnione,
bo jechałam z założeniem, że
chcę utrzymywać się przez
wszystkie sesje w pierwszej
dziesiątce. I tak też się stało.

Na pewno o wiele lepszy był
pierwszy wyścig. Tam trochę
się działo. Miałam kilka ambitnych i agresywnych ataków,
które zakończyły się sukcesem
– udało mi się wyprzedzić rywali
i awansować o trzy lokaty. W
drugim wyścigu niestety na
samym początku źle traktowałam opony. Jechałam zbyt
agresywnie, przez co później
pojawiła się podsterowność i
nie byłam już w stanie kręcić
konkurencyjnych czasów, stąd
włąsnie obrona mojej pozycji i
spadek na dziesiątą lokatę. Tak
czy inaczej jestem naprawdę
bardzo, bardzo zadowolona z
tego dobrego otwarcia sezonu.
Dziękuję bardzo kibicom, za to,
że byli ze mną, że tak licznym
gronem przybyli dopingować
mnie na żywo w Hockenheim podsumowuje Gosia Rdest.

Gosia Rdest
w Audi Sport TT
Polska zawodniczka w generalnej klasyfikacji plasuje się po
pierwszej rundzie na 8. miejscu i
z obydwu wyścigów przywozi 22
punkty. Triumfatorem w Hockenheim okazał się najmłodszy z
kierowców w stawce – szesnastoletni debiutant Sheldon van der
Linde z Republiki Południowej
Afryki. Ze znaczną przewagą
nad rywalami zajmuje pierwsze
miejsce w generalnej klasyfikacji.
Za nim plasują się kolejno Dennis
Marschall i Joonas Lappalainen.
Walka była wyjątkowo zacięta, nie
brakowało ryzykownych manewrów i brawurowych wyprzedzeń.
Nie obyło się bez interwencji
samochodu bezpieczeństwa i
czerwonej flagi.
Przed zawodnikami Audi Sport
TT Cup teraz krótka przerwa, bo

już za niespełna trzy tygodnie
kolejna runda. Tym razem na
legendarnym niemieckim torze
Nurburgring 26 – 28 maja. Seria
towarzyszyć będzie 24 – godzinnemu wyścigowi, rozgrywanemu w ten sam weekend
wyścigowy. Szykuje się zatem
prawdziwe święto dla fanów
motorsportu!
Gosia Rdest w Audi Sport TT

KALENDARZ WSZYSTKICH
STARTÓW AUDI SPORT TT
CUP W SEZONIE 2016 PRZED
STAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
26 – 29.05. NÜRBURGRING (D)24.– 26.06. NORISRING (D)
15 – 17.07. ZANDVOORT (NL)
09 – 11.09. NÜRBURGRING (D)
23 – 25.09. BUDAPEST (H)
14 – 16.10. HOCKENHEIM (D)
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foto
Zpojazdów
awodniczki wyścigów
zabytkowych

ANNA JAROSIŃSKA
,
OD LAT JAKO KIER KTÓR A STARTUJE
OWCA VW PASSAT
A Z 1979R.

Urocze old- i youngtimery ruszają co roku na start przeróżnych imprez przeznaczonych dla kierowców pojazdów zabytkowych. Wśród nich rywalizują
również kobiety, które za wieńcami - często drewnianych - kierownic,
lub na fotelu pilota, sięgają po najwyższe laury.

IA
EIFFE L Z 37, Z POZNAN
HALINA MAŁECK A, FORD ÓW, MISTRZ POLSKI 2013,
KR AK
MARIA KR AMARCZ YK ,
YM FOTE LU.
AW
PR
NA
KU
W 2014 RO

BOŻENA ŻOŁNIERKIEWICZ
- PILOTKA TRIUMPHA 49R.

EL ŻBIETA CIUR ZY
ŃS
JAKO PILOT AUST KA , RE DAKTOR NACZELNY AUTOM
INA HE ALEYA 67R.
OBILISTY,

PANI ANIA NA PODIUM
PO WYŚCIGU
NA TORZE POZNAŃ.
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WYM,
ANNA WIEC ZORE K NA LE YM
I JEJ CÓRK A NA PR AW
6.
SIE DZENIU PORSCHE 35

MAŁGOR ZATA MARTINE K,
FIAT 508 53 R., ZAZ WYC ZAJ PIOT,
W 2014 KIEROWC A - SEZON ZAKOŃC
ZYŁ A
JAKO MISTRZ POLSKI PRE 45
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