Rajdowa Relacja – 1. Sopocka Barbórka 2019
Blisko 50 osób zostało przeszkolonych w celu przygotowania do warunków zimowych przez Sopockie
Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski w dni 8 grudnia 2019r. za sprawą przygotowanej w
Trójmieście 1. Sopockiej Barbórki 2019.
Organizatorzy obserwując stagnację w dziedzinie Konkursowej Jazdy Samochodem
w Okręgu PZM Gdańsk oraz zainspirowani 57. Warszawską Barbórką 2019 postanowili przeprowadzić
pierwszą edycję „Sopockiej Barbórki”. Impreza miała za zadanie przygotować uczestników do
zbliżających się zimowych warunków oraz umożliwić zakończenie sezonu sportowego w mijającym
roku. Zdecydowano się na zapętlenie imprezy między miastami Sopot i Gdynia, gdzie przygotowano
po 2 odcinki specjalne. Sopocka sekcja rajdu składała się z klasycznych odcinków Automobilklubu
Orski – „Opery Leśnej”, stanowiącej start i metę rajdu (w warunkach nocnych, podobnie do sławnej
Karowej z warszawskiego Kryterium Asów) oraz „Ergo Areny”. Część gdyńska składała się z odcinków
opartych o poprzednie edycje Rajdu Niepodległości – próby „Terminal” i „Trefl”. Podczas całego
trwania imprezy organizator zadbał o bezpośredni dostęp do lokalizacji, w których znajdowały się
próby
i zapewnił on bezpośrednią możliwość przejazdu osób uprawnionych w momencie wystąpienia takiej
potrzeby.
Wszystkie pojazdy przeszły pomyślnie Badanie Kontrolne, przeprowadzone przez doświadczonych
sędziów
AK
Orski
Techników
PZM,
którzy
przybyli
bezpośrednio
z Warszawskiej Barbórki. Po zakończeniu postępowań proceduralnych i odprawie
z Zawodnikami, przystąpiono do zawodów. Rywalizacja była zacięta, o zróżnicowanym charakterze,
co wiązało się z różnorodnością startujących konstrukcji i odmiennych stylów jazdy każdego
pretendenta do zwycięstwa.
Ostatecznie w podsumowaniu wyników 1. Sopockiej Barbórki 2019 należy powiedzieć że pierwszą
edycję imprezy w klasyfikacji generalnej zwyciężył duet Damian Walczak / Patrycja Walczak za
kierownicą Subaru Imprezy z Klasy 5. Pozostałymi Załogami uzupełniającymi podium są kolejno:
Dawid Matysiak / Paweł Czachowski (Klasa 4) i Stanisław Dyjak / Damian Macholl (Klasa 5).
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1. Sopockiej Barbórki 2019 znajdują się na stronie Automobilklubu Orski.
Organizator serdecznie dziękuje firmom: Ergo Hestia, Trefl, HES Gdynia Bulk Terminal za objęcie
wsparciem imprezy i udostępnienie własnych terenów pod realizację prób sprawnościowych podczas
1. Sopockiej Barbórki 2019. Ponadto, dziękujemy restauracji „Harnaś” za życzliwość i umożliwienie
przeprowadzenia Biura Rajdu i oficjalnych ceremonii w jej klimatycznych murach. Sopockie
Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski przesyła wyrazy uznania dla Pana Marka Sikorskiego z
firmy Sikorki Foto za przeprowadzenie relacji fotograficznej imprezy i udostępnienie jej w ramach
promocji imprezy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznej znajdującej się na
profilu facebookowym Sikorki Foto. Gratulujemy wszystkim Zawodnikom którzy wzięli udział i
ukończyli 1. Sopocką Barbórkę 2019. Każda ukończona impreza to wielki sukces niezależnie od
zdobytego miejsca, ponieważ jest to cenne doświadczenie, które bezpośrednio zostanie wyniesione w
świadomości i odruchach w codziennym ruchu drogowym. Mamy nadzieję że przyszłe edycje
Sopockiej Barbórki będą odbywały się regularnie co roku, a jej popularność będzie rosła. Każda
okazja do weryfikacji własnych umiejętności i przygotowania do zbliżających się warunków drogowych
jest bezcenna, ponieważ ma ona szanse uratować czyjeś zdrowie i życie w sytuacji kryzysowej, której
nigdy nikomu nie życzymy. Mamy nadzieję, że zobaczymy się niebawem na następnych imprezach
S.S.S. Automobilklubu Orski w jeszcze szerszym gronie.

Organizator

