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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

w roku 2014 
 

I – DZIAŁALNOŚĆ w zakresie SPORTÓW MOTOROWYCH. 
 

1. ORGANIZACJA IMPREZ: 

1) Sport kartingowy 

Tor kartingowy Automobilklubu Radomskiego posiada następujące licencje (numer i termin ważności): 

- Licencja Międzynarodowa CIK/FIA INTERNATIONAL GRADE: C NR 923, od dnia 27.05.2011 do dnia 
26.05.2014; 

- Licencja Krajowa Polskiego Związku Motorowego K/NR: 2/2011, od dnia 05.05.2011 do dnia 26.05.2014. 

- Licencja Krajowa Polskiego Związku Motorowego K/NR: 2/2014 „C”, od dnia 04.06.2014 do dnia 
31.12.2017. 
 

W roku 2014 Automobilklub Radomski był gospodarzem i współorganizatorem wraz z Promotorem serii 

Rotax Max Challenge & International Rotax Poland Trophy - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-

Handlowym „PARYS” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie – zawodów 

kartingowych rangi ogólnopolskiej: 

XIII i XIV Runda Rotax Max Challenge Polska w kategoriach:  Micro Max, Mini Max, Junior Max,  

Senior Max, DD2, DD2 Masters; Program Promocyjny w kategoriach: Baby Challenge, Micro Max – 

27 – 28 września 2014 roku 
W zawodach uczestniczyło 40 zawodników, którzy reprezentowali 14 klubów sfederowanych w Polskim 

Związku Motorowym. 

Barwy AR reprezentował Jakub Korbela w kat.DD2 Max. 
W ramach Programu Promocyjnego wprowadzonego w sezonie 2012 przez Główną Komisję Sportu 

Kartingowego Polskiego Związku Motorowego podczas zawodów odbyły się pokazy Baby Challenge i Micro 

Max, w których udział wzięło 15 najmłodszych adeptów sportu kartingowego.  

W uroczystym zakończeniu zawodów w niedzielę – 28 września uczestniczył pan Krzysztof Ferensztajn – 
Wiceprezydent Radomia. 

Patronat Honorowy nad tymi zawodami objął Starosta Radomski pan Mirosław Ślifirczyk. 

Patronami Medialnymi zawodów byli: 7 DNI, Radio Rekord, Media4u, Polski Karting Magazyn Sportów 
Motorowych, portale internetowe www.24radom.pl, mojRadom.pl, SportRadom.pl, RadomSport.pl, 

F1zone.pl, polskikarting.com.pl. 
 

Zawody zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym następujących firm: MOTOZONE Sp. z o.o. w 

Warszawie, VIMEX S.A., Wodociągi Miejskie sp. z o.o. w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o., Power Horse Energy Drink. 
 

Wsparcia organizacyjnego udzielili: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Straż 
Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz firmy: Piekarnia 

„FOGIEL&FOGIEL, PHU „AUTO-SKODA”. 
 

2) Sport samochodowy 

W roku 2014 Automobilklub Radomski zorganizował trzy Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES, 

adresowane do kierowców amatorów i polegające na dwukrotnym przejechaniu przez każdego uczestnika 

trzech prób sprawnościowo-zręcznościowych zlokalizowanych na torze. 

Organizacja imprez miała na celu: 

- promocję sportu samochodowy w Radomiu i regionie,  
- kształtowanie pozytywnych nawyków podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz doskonalenie 

techniki jazdy i refleksu, 

- poprawę umiejętności kierowania samochodem, poznanie swoich możliwości jako kierowcy oraz  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- umożliwienie dostępu do aktywności sportowej i aktywnego stylu życia, co miało wpływ na poprawę 

kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców regionu radomskiego.   
- popularyzację Radomia na forum regionalnym. 
 

http://www.24radom.pl/
http://www.mojradom.pl/
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Popularne Imprezy Samochodowe SUPEROES przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Ramowy 

Rozgrywek i Regulaminy Szczegółowe Imprez zatwierdzone przez ZO PZM – Okręgową Komisję Sportu 
Samochodowego w Warszawie. 
 

Patronami Medialnymi imprez byli:, Radio PLUS, TV DAMI, radomsport.pl, SportRadom.pl, 7 Dni, Radio 

Rekord, www.24radom.pl.  
 

I Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 17.05.2014 r.  

W imprezie wzięło udział 41 kierowców, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  
 

II Popularna Impreza Samochodowa „SUPEROES” odbyła się w dniu 19.07.2014 r.  
W imprezie wzięło udział 38 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 

samochodu.  
 

III Popularną Imprezą Samochodową „SUPEROES” odbyła się w dniu 04.10.2014 r.  

W imprezie wzięło udział 25 uczestników, którzy startowali w 5 klasach w zależności od pojemności 
samochodu.  

Zwycięzcy każdej imprezy w każdej z klas otrzymali puchary za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-IV w 

klasyfikacji indywidualnej. 

Na zakończenie III SUPEROESU obliczono i ogłoszono wyniki klasyfikacji generalnej 3 edycji oraz 
wręczono puchary za miejsca I-III, dyplomy za miejsca I-IV.  
 

Głównymi współorganizatorami Otwartych Imprez Samochodowych SUPEROES byli: Starostwo Powiatowe 

w Radomiu, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.  
  
3) Inne imprezy rekreacyjno-sportowe z zakresu sportów motorowych 

W ramach integracji środowiska motoryzacyjnego obiekt „KARTODROM-RADOM” udostępniany był na 
organizację imprez rekreacyjno-sportowych – łącznie 27 imprez, w tym: 

- 9 z zakresu sportu kartingowego /05 kwietnia, 10 maja, 18 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 13 

września, 20 września, 11 października/, 

- 10 markowych zlotów samochodowych  i „nakrętek” telewizyjnych /18 marca, 30 maja, 07 czerwca, 30 
sierpnia, 02 października, 16 października, 19 października, 08 listopada, 22 listopada, 16 grudnia/, 

- 8 z zakresu sportu motocyklowego /26 kwietnia, 27 kwietnia, 24 maja, 31 maja, 14 czerwca, 21 czerwca, 09 

września, 21 września/, 
 

2. SĘDZIOWIE – SZKOLENIA, OBSŁUGA IMPREZ 
Szkolenie dla sędziów i kandydatów na sędziów sportu kartingowego  przeprowadzone zostało w dniach 19 – 

20 września 2014 roku. Uczestniczyło w nim 30 osób. 

W roku 2014 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia O posiadało 7 osób. 

W roku 2014 licencję sędziowską sportu kartingowego stopnia P posiadało 9 osób. 
 

W roku 2014 licencję sędziowską sportu samochodowego stopnia O posiadało 5 osób. 
 

W roku 2014 w organizacji imprez z zakresu sportów motorowych – sędziowie i obsługa organizacyjno-
techniczna – uczestniczyli członkowie Klubu – działacze Komisji Sportów Motorowych – Sekcji 

Organizacji Imprez Sportowych, w tym pracownicy Automobilklubu Radomskiego, których pełna lista 

obejmuje 66 osób. 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KARTINGOWEJ 
Sekcję Kartingową Automobilklubu Radomskiego w sezonie 2014 stanowiło 3 zawodników: Jakub Korbela, 

Oliwier Banasiewicz, Piotr Krudysz. 

Zajęcia Sekcji – treningi odbywały się od marca do października, we wtorki w godz. 8.45 do 12.45, czwartki 

w godz. od 8.45 do 16.45 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 16.45 i prowadzone były przez instruktora sportu 
kartingowego p. Mirosława Raczyłło. 

Zawodnicy w trakcie sezonu brali udział w zawodach organizowanych na terenie Polski (m.in. tory w: Starym 

Kisielinie k/Zielonej Góry, Radomiu, Bydgoszczy, Gostyniu, Poznaniu, Toruniu), zdobywając punkty w 
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klasyfikacji indywidualnej i zespołowej w rywalizacji: Inter. Poland Championship (4), Inter. Rotax Poland 

Trophy (4), Kartingowych Mistrzostw Polski (4),  Pucharu ROK CUP POLAND (16 rund), Pucharu ROTAX 
Max Challenge Polska (14 rund), Pucharu E-60 (16 Rund), Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży, Pucharu 

Jesieni. 
 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

- Puchar ROK CUP POLAND – kat. ROK SENIOR – Jakub Korbela – III miejsce. 

- Puchar Rotax Max Challenge Polska – kat. Rotax Max DD2 – Jakub Korbela – X miejsce. 
- Puchar Rotax Max Challenge Polska – kat. Rotax Senior – Jakub Korbela – XII miejsce. 

- Puchar ROK CUP POLAND – kat. Baby ROK – Oliwier Banasiewicz – XVII miejsce. 

- Puchar ROK CUP POLAND – kat. Super ROK – Krudysz Piotr – XI miejsce. 
 

Poprzez udział w zawodach popularyzowano Radom na forum ogólnopolskim, promowano sport kartingowy 
w Radomiu i regionie wśród dzieci i młodzieży, kształtowano pozytywne nawyki podczas prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, doskonalono technikę jazdy i refleksu. 
 

Zawodnicy kartingowi AR i innych klubów uczestniczyli w treningach i jazdach wolnych, odbywających się 

na torze zgodnie z obowiązującym w sezonie 2014 grafikiem korzystania z toru.   
 

4. DZIAŁALNOŚĆ w zakresie sportu MOTOCYKLOWEGO: 

W sezonie 2014 w barwach Automobilklubu Radomskiego startowało 9 zawodników w rozgrywkach 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski SUPERMOTO: Albert Idzik, Paweł Matuszewski, Rafał Perkowski, 

Dariusz Rosik, Łukasz Sacha, Sebastian Szcześniak, Łukasz Lisiecki, Tomasz Bramson, Łukasz Bartosiak. 
 

Wyniki sezonu przedstawiają się następująco: 

- Mistrzostwa Polski klasa S2 – Dariusz Rosik – 8 miejsce, 
- Puchar Polski klasa C2 – Albert Idzik – 14 miejsce, Paweł Matuszewski – 20 miejsce, Rafał Perkowski – 6 

miejsce, Tomasz Bramson – 29 miejsce, Łukasz Bartosiak – 38 miejsce. 

W Pucharze Polski SUPERMOTO w klasyfikacji klubowej Automobilklub Radomski uplasował się na 5 

miejscu. 
 

Zawodnicy AR i innych klubów uczestniczyli w treningach odbywających się na torze AR, a 
motocykliści – amatorzy mieli możliwość korzystania z jazd wolnych – rekreacyjnych, które umożliwiają 

doskonalenie techniki jazdy w bezpiecznych warunkach, na obiekcie zamkniętym.  
 

II – DZIAŁALNOŚĆ z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO i OCHRONY 

ŚRODOWISKA. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom motocyklistów licznie korzystających z jazd wolnych na torze AR, w 

dniu 16.08.2014 roku po raz pierwszy byliśmy organizatorem szkolenia motocyklowego skierowanego do 

wszystkich tych, którzy niezależnie od stażu, czy posiadanej maszyny, chcieli poprawić swoją technikę jazdy 

motocyklem. Podjęliśmy się organizacji zajęć teoretyczno-praktycznych dla motocyklistów w ramach działań 
statutowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podwyższanie ich 

umiejętności. Założeniem szkolenia była niewielka ilość jego uczestników – 13 osób, co pozwoliło na 

indywidualne podejście oraz dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do potrzeb konkretnej osoby. 
Szkolenie prowadzone było przez dwóch doświadczonych instruktorów techniki jazdy – Janusza Czaję 

(instruktor techniki jazdy, współtwórca materiałów dydaktycznych dla osób przystępujących do egzaminu na 

kategorie AM, A1, A2, A prawa jazdy, od 5 sezonów prowadzący Suzuki Shell Moto Szkołę) oraz Dariusza 
Sieradzkiego (instruktor techniki jazdy). Tematyka szkolenia podzielona była na dwa zakresy: teoretyczny i 

praktyczny. Podczas zajęć teoretycznych instruktorzy przekazywali uczestnikom jak bezpiecznie i świadomie 

należy prowadzić motocykl, jak zabezpieczać miejsce wypadku, itp. Kładli oni nacisk na podstawy, czyli na: 

właściwą pozycję na motocyklu, obserwowaniu toru jazdy, używaniu manetki gazu, jak i dźwigni hamulca 
przedniego oraz tylnego. Omawiali także „zjawiska” bardzo podstawowe, takie jak „przeciwskręt”. W trakcie 

zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia wykonywali zestawy ćwiczeń, które umożliwiły im zastosowanie 

zdobytej podczas wykładów wiedzy teoretycznej. Instruktorzy pokazywali uczestnikom szkolenia jak płynnie 
prowadzić motocykl zarówno przyśpieszając, jak i pokonując zakręty, jak bezpiecznie i sprawnie omijać 

przeszkody, bezpiecznie i skutecznie hamować bez względu na to czy jadą na prostej, czy znajdują się na łuku 

drogi.  
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W związku z wysoką oceną szkolenia przez uczestników planujemy kontynuację tego typu działań w 

kolejnych sezonach. 
 

III – INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  

 W dniu 18 maja 2014 r. odbył się II Piknik Zdrowia „Szczęśliwa Rodzina” organizowany przez 

Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Radomia. Prezentacja AR obejmowała wystawę 

statyczną: samochód nauki jazdy i gokart. Obsługę stanowili kol. Marek Chęć i Mateusz Archanowicz. 

Zainteresowanym rozdawane były foldery i wizytówki AR, dużą popularnością cieszyły się zdjęcia w 

gokarcie.  

 Automobilklub Radomski był współorganizatorem Eliminacji Wojewódzkich Mazowsza XXVII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” przeprowadzonych przez Wydział Ruchu 

Drogowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w dniach 21 – 22 maja 2014 

roku. Na obiekcie „KARTODROM-RADOM” w dniu 21 maja 2014 r. odbyły się konkurencje 
praktyczne: jazda sprawnościowa samochodem osobowym z zamontowanym talerzem Stewarta oraz 

jazda sprawnościowa motocyklem po torze przeszkód. W eliminacjach uczestniczyło 27 policjantów 

ruchu drogowego. Konkurencje w AR obsługiwali nasi sędziowie sportów motorowych: A.Jabłońska, 
A.Dziwirek, Ł.Białczak, K.Dziwirek. 

Na uroczystym zakończeniu Konkursu, połączonym z festynem, wręczone zostały puchary i nagrody dla 

zwycięzców. Prezes A.Gajewski wręczył ufundowany przez Zarząd AR puchar dla najlepszego 

uczestnika w konkurencji K-4 jazda sprawnościowa motocyklem służbowym.  

 Automobilklub Radomski uczestniczył w organizacji Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Radomia z 

okazji Dnia Dziecka – w dniu 1 czerwca 2014 roku. Festyn odbył się na terenie Parafii Św. Józefa 

ul.Młodzianowska 124, a jego głównym organizatorem była Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 

Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Zespół Radom.  AR ufundował wejściówki na gokarty, 
które były wykorzystane  jako nagroda w konkursach podczas festynu. Wśród uczestników 

rozprowadzane były także foldery AR.  
 

IV - PODSUMOWANIE  

Realizacja zadań statutowych naszego stowarzyszenia możliwa jest dzięki współpracy z administracją 

rządową i samorządową oraz liczną grupą instytucji i firm, wspierających AR zarówno finansowo 
/sponsoring/, jak również rzeczowo i organizacyjnie. 
 

I tak, najważniejszymi partnerami Automobilklubu Radomskiego w roku 2014 byli:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 

 Urząd Miejski w Radomiu, 

 Starostwo Powiatowe w Radomiu, 

 Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji,  

 Komenda Miejska Policji w Radomiu,  

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, 

 Straż Miejska w Radomiu,  

 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, 

 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., 

 REWITALIZACJA sp. z o.o., 

 Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o., 

 Piekarnia „Fogiel&Fogiel”, 

 VIMEX S.A. 

 

Sporządził: 
Jadwiga Wacławska 
Kierownik Działu Prezydialnego                                                                            

 

 


