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W dniu 15.02.2020 r. Automobilklub Wielkopol-
ski zorganizował 8 edycję Rajdu Sędziów. Na
starcie imprezy stanęło 19 załóg, a dokładnie 47
uczestników - sędziów motorsportu. Uczestnicy raj-
du reprezentowali barwy Automobilklubu Wiel-
kopolski, Automobilklubu Królewskiego, Auto-
mobilklubu Kujawsko-Pomorskiego oraz Auto-
mobilklubu Włocławskiego. Rajd więc był również
okazją do integracji środowiska sędziów z różnych
części Polski oraz wymiany cennych doświad-
czeń.

15.02.2020 – 8. Rajd Sędziów

AKTUALNOŚCI
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Po odprawie uczestnicy udali się na dwie próby sprawnościo-
we, nazwane odpowiednio „Sprint” oraz „Endurance”. Najszybszym
kierowcą na „Sprincie” okazał się Marek Domański, natomiast z „En-
durance” najlepiej poradził sobie Wojciech Wieczorkiewicz. Po wy-
konaniu SZ-ów uczestnicy udali się na start do trasy okrężnej po
mieście. Po 25-kilometrowej trasie uczestnicy powrócili na depo
Toru Poznań, na którym odbywały się cztery próby rekreacyjne.
Po wykonaniu prób uczestnicy zregenerowali siły rajdowym
obiadem, a czas pomiędzy obiadem a ceremonią rozdania nagród
wypełniła możliwość spróbowania swoich sił w samochodzie wy-
posażonym w troleje pod okiem doświadczonego instruktora oraz
nauka (lub przećwiczenie) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na
fantomie, pod okiem instruktorki ratownictwa drogowego.

Najlepszą załogą 8 Rajdu Sędziów zostali reprezentanci Auto-
mobilklubu Wielkopolski w składzie: Piotr Arak, Kamil Kwiatkowski,
Daria Pawelska, Aleksandra Rojek. Poza nagrodami rzeczowymi,
szampanami, dyplomami i pucharami, zwycięska załoga zdobyła
główną, przechodnią nagrodę rajdu – szachownicę. Nie jest to zwy-
czajna szachownica, bowiem jest flagą z wyszytymi nazwiskami
wszystkich zwycięzców Rajdów Sędziów począwszy od pierwszej
edycji. Pozostałe miejsca na podium zajęły załogi Automobilklu-
bu Królewskiego – miejsce drugie załoga w składzie Piotr Misz-
czak, Aleksandra Ekiel, Tymoteusz Ekiel, natomiast najniższy sto-
pień podium przypadł Pawłowi i Joannie Podbielskim.

AKTUALNOŚCI

WYNIIKI

http://www.aw.poznan.pl/filemanager/photos/uploads/posts/Wyniki_-_8_Rajd_Sedziow.pdf


4

W niedzielę 16.02.2020 r. Delegatura Au-
tomobilklubu Wielkopolski w Mosinie
oraz Komisja Sportu Popularnego i Tu-
rystyki, przygotowały dla swoich sym-
patyków 16. Rajd Walentynkowy.

Tym razem podtytuł raj-
du brzmiał "z Miłością i
Constansem" :-) Uczestnicy
rajdu mieli do przejechania
ponad 70 km wielkopol-
skich dróg.

Etap pierwszy polegał na
poszukiwaniu "Constansów"
na mosińskich ulicach. Tra-
sa nawigacyjna zapisana
została na dwa sposoby.
Dla tych mniej wprawnych
miała postać Itinerera
strzałkowego, a dla bardziej
zaawansowanych dostępna

była wersja oparta o polecenia mapowe.
Wszyscy poszukiwali tych samych PKP-ów
(Punktów Kontroli Przejazdu) na tej samej
trasie o długości 15 km, a mieli na to godzinę
czasu.

Na drugim etapie załogi wybrały się na
"wycieczkę" dookoła Jeziora Strykowskie-
go. Tym razem 3 godziny musiały wystar-
czyć na 66 km trasy i na poszukiwania
"krzyży przydrożnych", a było ich aż 24. Po

drodze odwiedzali pałacyki i
dworki, które na tych tere-
nach są prawie w każdej
miejscowości. W mate-
riałach rajdowych piloci
mogli wyczytać  roman-
tyczne historie związane
z odwiedzanymi miejscami,
czasami bardzo ciekawe i
aż szkoda, że tak mało o
nich wiemy.  

Dodatkowo załogi mu-
siały rozwiązać Quiz Wa-
lentynkowy, test z Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogo-
wego i oczywiście na trasie

16.02.2020 
– 16. Rajd Walentynkowy

NR 3/2020 - MARZEC AKTUALNOŚCI
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WYNIIKI

poszukiwać odpowiedzi na pytania z mija-
nych obiektów turystycznych.

Start  rajdu poprzedzony był próbami
sprawności kierowania pojazdem SZ na
mosińskim targowisku, gdzie czołówka
walczyła o pierwsze miejsce z czasami
różnymi poniżej 1 dziesiątej sekundy!
Zakończenie rajdu, posiłek rajdowy
rozdanie pucharów, medali, nagród od-
było się w gościnnej "Zagrodzie

Chłopskiej" w Będlewie. 100-osobowa
ekipa załogantów rajdowych nasyciła

przez kilka godzin to klimatyczne miejsce,
rozmowami, gwarem i uśmiechami.

AKTUALNOŚCI

http://www.aw.poznan.pl/kalendarz/turystyka-i-nawigacja/16-rajd-walentynkowy
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Cóż może być piękniejszego, niż zgro-
madzenie w jednym miejscu 137 roześ-
mianych, poprzebieranych w rozmaite
baśniowe stroje dziewczyn, które na
dodatek mają tą samą pasje - rajdy tu-
rystyczno-nawigacyjne.

I tak właśnie było 8 marca 2020 roku. Na
Torze Poznań stawiło się 50 kobiecych
załóg, gotowych do uczestnictwa w trochę
nietypowym rajdzie turystyczno-nawiga-
cyjnym "WIELKOPOLANKI ZA KÓŁKIEM"

Z okazji Święta Kobiet, dzięki pomocy i
współfinansowaniu ze środków Powiatu

Poznańskiego, panowie z Automobilklubu
Wielkopolski, przygotowali dla Pań, wiel-
bicielek moto-sportu, nietypowy rajd. Nie-
typowy ponieważ TYLKO panie mogły w
nim uczestniczyć!

Dla zawodniczek przygotowane zostały
dwa odcinki rajdowe, gdzie dzielne Panie na
podstawie zapisów w Itinererze musiały
"dokładnie" przejechać ok. 60 km trasy po
gminach Powiatu Poznańskiego. Był to

08.03.2020 – Wielkopolanki za Kółkiem
AKTUALNOŚCI
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przejazd ze szczególnym uwzględnieniem
dokładności  odczytu zapisów i zrozumie-
nia intencji Autorów :-)

By przejechać bezbłędnie trasę po-
trzebna była podstawowa wiedza z zakre-
su matematyki,  geografii, trzeba było
umieć właściwie rozpoznać gatunki kwia-
tów, bystrym okiem spostrzec obiekty po-
kazane na zdjęciach, oraz wyszukać wy-
brane znaki drogowe i tablice z oznacze-
niami organizatora. A na dodatek to wszyst-
ko trzeba było "ogarnąć" w ściśle określo-
nym czasie.

Na Torze Poznań, czekały na zawodniczki
próby SZ - sprawności kierowania pojazdem,
(gdzie najważniejsze były sekundy!) próby
sprawności w posługiwaniu się KOPARKĄ
:-), umiejętność kierowania TACZKĄ w
ściśle określonym czasie i na zawiłej trasie
:-), czy też jakże prozaiczne dokładne
STRZELANIE do celu...

Te wszystkie konkurencje rajdu oczy-

wiście były nagradzane. Na zwyciężczynie
czekały 42 puchary i medale. Dzięki hojności
Partnerów i Sponsorów Rajdu "Wielkopo-
lanki za kółkiem", takich jak: Tor Poznań
Track Day, Carrera Cars Team, LEE Motors
KIA, POLCAR, Grupa CICHY Poznań-Prze-
źmierowo, zwycięskie teamy oprócz pu-
charów, otrzymały wartościowe vouchery
na samochody z pełnym bakiem - na week-
end oraz na szybkie przejazdy w sportowym
stylu po torze wyścigowym.

Wszystkie zawodniczki nagrodzone zos-
tały za swoje wysiłki pamiątkowymi dy-
plomami, ze swoimi podobiznami, wyko-
nanymi na rajdowej ściance przez naszego
partnera rajdowego "TINTO" .

Nie zabrakło też tradycyjnych kubków
rajdowych oraz torby ze słodkościch upo-
minków. Podsumowanie pełnego atrakcji
dnia uświetnił występ artystyczny "DUO
SMAIL".  Całości  dopełniła realizacja mu-
zyczna w wykonaniu niezastąpionego VI-
DEO-JACK-STUDIO.

Mamy nadzieję że spotkamy uczest-
niczki rajdu na trasach również innych raj-
dów organizowanych przez Automobilklub
Wielkopolski, a na pewno na kolejnej edy-
cji "WIELKOPOLANEK ZA KÓŁKIEM" już
7 marca 2021 roku :-)

WYNIIKI

AKTUALNOŚCI

http://www.aw.poznan.pl/filemanager/photos/uploads/Wyniki_Wielkopolanki_2020.pdf
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Koledze Henrykowi Kustosikowi 
byłemu długoletniemu Przewodniczącemu Podkomisji Ratowników Drogowych 

Automobilklubu Wielkopolski serdeczne 
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci MATKI 
w imieniu społeczności klubowej i środowiska Ratowników Drogowych 

składa Zarząd Automobilklubu Wielkopolski

Na Torze Poznań w
dniu 22.02.2020 r. od-
była się druga, a w dniu
29.02.2020 r. trzecia (i
ostatnia przed wiosen-
no-letnią przerwą) edy-
cja Kryterium Supero-
es 2020. Mimo
zbliżonych warunków
atmosferycznych – od-
straszającego wiatru i chłodu w każdej z rund udział wzięło blisko
90 załóg. Każdorazowo uczestnicy OESów zmagali się z czasem i
możliwościami swoich aut podczas 5 przejazdów sprawnościowych.  

Kryterium SuperOes 2020

WYNIKI 22.02.2020 WYNIKI 29.02.2020

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA 
SĘDZIOWSKIE

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 cho-
robę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 Automobil-
klub Wielkopolski postanowił przesunąć w czasie organizację
szkolenia sędziów sportu motocyklowego. Wobec powyższe-
go szkolenia zaplanowane na 21.03.2020 r. i 29.03.2020 r. nie
odbędą się.

O nowych terminach ww. szkoleń będziemy informować na
bieżąco.

KURSY NA LICENCJĘ
ZAWODNICZĄ

Interesuje Cię kurs na licencję kierowcy wyścigowego (B, C
lub B, C Junior) lub kierowcy rajdowego (RN)? W tym miejscu
znajdziesz informacje nt. organizowanych przez Automobilklub
Wielkopolski kursów.

Automobilklub Wielkopolski zaprasza na kurs na licencję kie-
rowcy wyścigowego stopnia B, C i B, C Junior, który odbędzie
się w sali na Torze Poznań w dniach 28-29.03.2020 r.

SZKOLENIA SĘDZIOWSKIE
Chcesz być blisko motorsportu i myślisz o uzyskaniu uprawnień sędziego sportu samochodowego?  W tym miejscu znajdziesz

informacje nt. organizowanych przez Automobilklub Wielkopolski szkoleń sędziowskich.
Automobilklub WIelkopolski zaprasza na szkolenia umożliwiające uzyskanie uprawnień sędziego sportu samochodowego, któ-

re odbędą się w sali na Torze Poznań w piątek 03.04.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM KURSU

https://www.pzm.pl/news/2020/fia-cez-rajdy-rajdy-terenowe-rallycross-wyscigi-gorskie-wyscigi-samochodowe-autocross-0
https://www.pzm.pl/news/2020/fia-cez-rallycross-wyscigi-gorskie-wyscigi-samochodowe-autocross/kurs-na-licencje-stopnia
http://www.aw.poznan.pl/superoes
http://www.aw.poznan.pl/filemanager/photos/uploads/posts/2superoes_wyniki.pdf
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Przychylając się do apelu Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Motorowego, 
w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 
chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 

Automobilklub Wielkopolski postanowił 
przesunąć w czasie organizację nw. wydarzeń:

21-22.03.2020 r. - Trening kartingowy i egzamin na licencję zawodnika sportu kartingowego
21-23.03.2020 r. - Zlot caravaningowy „Powitanie Wiosny” (Białężyn)
26-29.03.2020 r. - Zawody kartingowe ROTAX Max Challenge
28.03.2020 r. - Youngtimer Party
29.03.2020 r. - Rajd „Prima Aprilis”

O nowych terminach ww. imprez będziemy informować na bieżąco.

Działalność Automobilklubu Wielkopolski 

w dobie koronawirusa

Drodzy Seniorzy,

w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z rosnącą
liczbą zachorowań na COVID-19 chorobę wywołaną 

przez koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy, 
abyście w tym szczególnym czasie:

♦ ograniczyli liczbę wyjść do niezbędnego minimum,
♦ unikali kontaktu z osobami potencjalnie narażonymi na zachorowa-

nia, jak i borykającymi się z infekcjami,
♦ dbali o higienę i zdrową dietę.

W razie potrzeby pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji
– tel. do sekretariatu Klubu 61 853 61 03. 

APEL DO SENIORÓW
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KALENDARZ IMPREZ 2020

Kwiecień
04.04 Youngtimer Party
08.04 Trening samochodowy
17.04 Trening samochodowy
24.04 Trening samochodowy
29.04 Trening rallycross

Maj
07.05 - 10.05 

Wyścigowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski

07.05 Trening samochodowy
09.05 Youngtimer Party
28.05 Trening rallycross
29.05 - 31.05 

OPONEO Mistrzostwa 
Polski Rallycross

Czerwiec
04.06 Trening samochodowy
04.06 - 07.06 

FIA-CEZ, Wyścigowe 
Samochodowe Mistrzostwa 

Polski
27.06 Youngtimer Party

Lipiec
02.07 Trening samochodowy
15.07 Trening samochodowy
02.07 - 05.07

Wyścigowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski

15.07 Trening samochodowy
16.07 - 19.07

Porsche Sprint Challenge 
Central Europe

Sierpień
15.08 4. Kryterium SuperOES 2020
20.08 Trening samochodowy
27.08 Trening rallycross
28.08 - 30.08

OPONEO Mistrzostwa 
Polski Rallycross

Wrzesień
03.09 Trening samochodowy
03.09 - 06.09 

Wyścigowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski

24.09 Trening samochodowy

Październik
17.10 5. Kryterium SuperOES 2020

Listopad
07.11 6. Kryterium SuperOES 2020
21.11 7. Kryterium SuperOES 2020

Grudzień
12.12 SuperOES Wigilijny
19.12 Nocna Jazda Konkursowa 

"Nocka"

Maj
23.05 - 24.05

Wyścigowe Motocyklowe 
Mistrzostwa Polski

Czerwiec
20.06 - 21.06

Wyścigowy Motocyklowy 
Puchar Polski

Sierpień
01.08 - 02.08 
Wyścigowy Motocyklowy Puchar Polski

Wrzesień
19.09 - 20.09 
Wyścigowy Motocyklowy Puchar Polski

SPORT SAMOCHODOWY

SPORT MOTOCYKLOWY

Kwiecień

24.04 - 25.04 Zawody kartingowe 
ROTAX Max Challenge 

Sierpień

14.08 - 16.08 Zawody kartingowe 
ROTAX Max Challenge 
w Trincu (Czechy)

Wrzesień
12.09 - 13.09 Zawody kartingowe 

Rotax Max Challenge 
w Trincu (Czechy)

Październik
03.10 - 04.10 Trening kartingowy
08.10 - 11.10 Zawody kartingowe 

ROTAX Max Challenge

SPORT KARTINGOWY
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Kwiecień
25.04 3. Wiosenny Rajd 

Pojazdów Zabytkowych

Czerwiec
14.06 „8. Ogólnopolski Zlot 

Miłośników Rowerów 
Zabytkowych 
RetROWERiada”

Wrzesień

11.09 - 13.09 47. Poznański  
Międzynarodowy Rajd
Pojazdów  Zabytkowych 

POJAZDY ZABYTKOWE

Marzec
08.03 Rajd "Wielkopolanki za kółkiem"

Kwiecień
26.04 Rajd "Majówka"

Maj
16.05 - 17.05 Rajd "Majówka z Nissanem"
23.05 12. Rajd Eleganta z Mosiny
30.05 Rajd "Piastowska rodzina"

Czerwiec
07.06 Rajd "Wiosna z poślizgiem"
07.06 Rajd "Dzień Dziecka"

Lipiec
26.07 17. Rajd św. Krzysztofa

Sierpień
15.08 15. Rajd Pożegnanie Lata
30.08 Rajd "Panie za kierownicą"

Wrzesień
6.09 Rajd Jesienny

Październik
17.10 17. Rajd w Ciemno
25.10 Rajd "Pogoń za lisem"

Listopad
11.11 Rajd Niepodległości
11.11 13. Ogólnopolski Samo-

chodowy Rajd Seniora
21.11 Rajd Andrzejkowy

Grudzień
13.12 Rajd Gwiazdka

TURYSTYKA I NAWIGACJA

Maj

15.05 - 17.05 Zlot caravaningowy
"Święto Niezapominajki"

Czerwiec
10.06 - 14.06 Zlot caravaningowy

"Wrocław"
26.06 - 28.06 Zlot caravaningowy 

"Świętojanki"
Lipiec

10.07 - 18.07 Zlot caravaningowy 
"Zlot Rodzinny"

Sierpień
08.08 - 16.08 Zlot caravaningowy 

"Zlot wakacyjny"

Wrzesień
25.09 - 27.09 Zlot caravaningowy

"Święto Pyry"

Październik
16.10 - 18.10 Zlot caravaningowy

"Święto Korbola"

CARAVANING

Maj
02.05 Wrotkarska Majówka

02.05 Mały Wyścig Pokoju

DZIAŁANIA OGÓLNOSPOŁECZNE AUTOMOBILKLUB 
WIELKOPOLSKI ZASTRZEGA 
SOBIE PRAWO DO ZMIANY 

TERMINÓW IMPREZ

TO NASZE PASJE I ICH REALIZACJA TWORZĄ NASZ KLUB, NASZĄ CODZIENNOŚĆ 

Zachęcamy do przesyłania na adres: newsletter@aw.poznan.pl materiałów (zapowiedzi, relacji, zdjęć
filmów, etc.), którymi będziemy mogli dzielić się z czytelnikami Magazynu.

Dzielmy się ze światem naszą pasją do motoryzacji we wszelkich jej przejawach!!!

Twój adres e-mail został dodany do bazy użytkowników newsletter-a Automobilklubu Wielkopolski. 
Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wyślij pustą wiadomość na adres newsletter@aw.poznan.pl w temacie wpisując: „NIE” 

mailto: newsletter@aw.poznan.pl
mailto: newsletter@aw.poznan.pl

