
12.Rajd Zimowy…czyli rajd szutrowy na torze KS Toruń . 

 

12.Rajd Zimowy miał przypominać Rajd Szwecji, a w rzeczywistości wyglądał jak Rajd Meksyku, ale to 

już jest taka „toruńska tradycja”, że od kilku sezonów Rajd Zimowy rozgrywany jest na innej 

nawierzchni niż śnieg czy lód dzięki „niezimowej” pogodzie. 

W przeddzień planowanego 12.Rajdu Zimowego, musieliśmy podjąć decyzję o zmianie lokalizacji 

rajdu. Każda taka decyzja nie jest łatwa dla organizatorów , ale przede wszystkim dla zawodników, bo 

nikt do końca nie wiedział czego można było spodziewać się po nawierzchni mini-toru żużlowego Stali 

Toruń.  Teoretycznie jest taka sama jak na Motoarenie, ale w praktyce okazała się bardziej 

wymagająca.  

Na starcie 12.Rajdu Zimowego stanęło 18 zawodników, którzy dotarli do Torunia z różnych zakątków 

Polski (Błonie, Bydgoszcz, Warszawa, Chełm, Łódź, Poznań, Skierniewice, Warszawa, Włocławek). 

Tym razem „gospodarze” stanowili mniejszość. 

Na liście startowej pojawiły się nowe/stare nazwiska. Po kilkuletniej przerwie na trasy rajdu powrócił 

Adrian Kajman, który w tym roku występuje w podwójnej roli- zawodnika i mechanika, a to za sprawą 

siedmioletniej córki Adrianny, która po raz pierwszy wystartowała w Rajdowych Mistrzostwach 

Torunia. Podczas swoich przejazdów kilkukrotnie pokazała „pazur” oraz to  z jaką prędkością lubi 

jeździć najbardziej (pewnie ma to po Tacie☺). Pomimo swojego młodego wieku, dzielnie wytrzymała 

trudy rajdu i obiecała, że pojawi się na następnym. Kolejnym nowym zawodnikiem, który pojawił się 

pierwszy raz na toruńskich trasach jest Łukasz Sołtysiak. Od samego początku narzucił szybkie tempo, 

uzyskując czasy blisko czołówki rajdu i gdyby był klasyfikowany to na pewno wyjechałby z Torunia z 

kilkoma „mocnymi” punktami. Teraz Łukasz będzie pamiętał już o zapisach na zawody☺. 

Wszyscy zawodnicy z pełnym zaangażowaniem budowali trasy rajdu, po czym mogli testować swoje 

rajdówki na części już zbudowanej trasy, by chwilę po godzinie 10-tej rozpocząć rywalizację. Od 

samego początku nawierzchnia rajdu pokazała swoje drugie oblicze lub uwidoczniła pewne braki w 

przygotowaniu modeli. Na dzień dobry przekonało się o tym dwóch zawodników: Jarek Żurek i Dawid 

Krauze, którzy musieli skorzystać z systemu Super Rally. Niestety, w trakcie całego rajdu aż 

ośmiokrotnie zawodnicy korzystali z systemu SR, a prawdziwymi pechowcami okazali się Marcel i 

Rzymek, którzy musieli z niego skorzystać dwukrotnie�. Jednak co najważniejsze i warto podkreślić , 

że wszyscy zawodnicy walczyli do samego końca za co należą się im ogromne brawa!  

Czasy po pierwszym OS-ie zapowiadały spore emocje, gdzie różnica pomiędzy pierwszym a 

dziesiątym zawodnikiem zamknęła się w 35 sekundach. Pierwsze 3 OS-y  odbyły się pod dyktando 



Igora, który już wtedy miał blisko 30 sekund przewagi nad następnym zawodnikiem. Niestety 

problemy z prądem na OS-ie 4 i 6 spowodowały skuteczne unieruchomienie jego auta. Co prawda 

Igor uczestniczył w zawodach do końca, natomiast nie był już klasyfikowany. Pech Igora starali się 

wykorzystać kolejni zawodnicy: Młody, Kacper, Blaszak i Żelik. Końcówka zawodów to była  

rywalizacja trzech „młodych wilków”- Kacpra, Młodego i Blaszaka. I to właśnie Kacper wygrał 12.Rajd 

Zimowy. Tym samym Kacper potwierdził swoje aspiracje do tytułu mistrzowskiego w sezonie 2017. 

Już w zeszłym roku, a w szczególności podczas Rajdu Jesiennego dał do zrozumienia, że trzeba się z 

nim liczyć. GRATULACJE! 

Również dla rodziny Nyców 12.Rajd Zimowy był wyjątkowym i historycznym, o czym świadczy miejsce 

Oskara w klasyfikacji generalnej. Nie dość że zajął wysokie 7 miejsce, to jeszcze wyprzedził swojego 

tatę (brawo Oskar). Tym samym Tomek dołączył do ojców : Wieczorka i Blachowskiego, gdzie od kilku 

już sezonów taka sytuacja jest normą – uczeń przerasta mistrza (witaj w klubie).    

12.Rajd Zimowy przechodzi do historii. Nowa lokalizacja jakim jest mini - tor żużlowy okazała się tak 

samo dobrym miejscem na rajdy szutrowe jak Motoarena, a kto wie czy nie lepszym.  

W tym miejscu, w imieniu organizatorów, chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Janowi 

Ząbikowi za udostępnienie obiektu KS Toruń. 

Dodatkowe gorące podziękowania płyną do WSZYSTKICH zawodników startujących w rajdzie – 

WIELKIE DZIĘKI !!!  

Rzymek & Bogusław - głębokie ukłony za pomoc w „spięciu” całego Rajdu, oraz specjalne 

podziękowanie dla Młodego za pomoc w konfiguracji tras rajdu. 

 

Klasyfikacja generalna 12.Rajdu Zimowego: 

1. Kacper Dorobek WRC2 

2. Bartek Blachowski WRC2 

3. Michał Wieczorkowski WRC 

4. Piotr Żelisławski WRC 

5. Waldek Blachowski WRC2 

6. Waldek Dubilas WRC2 

7. Oskar Nyc JWRC 

8. Tomasz Nyc WRC2 

9. Tomasz Wieczorkowski WRC 

10. Adrian Kajman WRC 

11. Adam Kotarak WRC3 

12. Jarosław Żurek WRC2 

13. Dawid Krause WRC 

14. Adam Rzymyszkiewicz WRC 

15. Marcel Drewnik WRC 

16. Adrianna Kajmanówna JWRC 

Wyniki klasyfikacji generalnej i w klasach na stronie: http://www.rc.torun.pl/zawody/12-rajd-

zimowy,54.html 

Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zawodników na 7.Rajd Motoareny, który 

odbędzie się 2 kwietnia.  

Do zobaczenia : Waldek Blachowski & CO 


