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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZES ZARZĄDU MARMA POLSKIE FOLIE

Każdy Rajd Rzeszowski jest wielkim wydarzeniem i świętem dla
kibiców sportu samochodowego. W tym roku ma on charakter wyjątkowy, nadany przez pandemię, z którą boryka się nasze województwo, Polska i świat.
Wyjątkowość 29. Rajdu Rzeszowskiego wynika już choćby z samego
tylko faktu, że jest to pierwsza po dziesięciomiesięcznej przerwie
impreza samochodowa w 2020 roku w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. To właśnie na Podkarpaciu zainaugurujemy zmagania RSMP. To dla nas zaszczyt i powód do dumy.
Cieszę się, że Rzeszów, stolica Podkarpacia, będzie sercem tego
wydarzenia, miejscem w którym oﬁcjalnie rozpocznie się rajd, gdzie
odbędzie się widowiskowy odcinek specjalny, a wreszcie zakończy
cała impreza. Z pewnością mieszkańcy miasta, jak również przyjezdni, będą celebrować wszystkie te wydarzenia, dzielić się wrażeniami z przebiegu kolejnych etapów, wreszcie będą dopingować
zawodników i wypełniać sportową przestrzeń niezapomnianą
atmosferą.
Trasa 29. Rajdu Rzeszowskiego wiedzie bardzo trudnymi, a zarazem
wyjątkowo malowniczymi drogami powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Jestem przekonany, że dla
startujących w zawodach, ale także dla kibiców, będzie to dodatkowy element podnoszący atrakcyjność samochodowego show.
Mając na uwadze trudną sytuację pandemii, z którą wszyscy się
zmagamy, apeluję do wszystkich Państwa o stosowanie się do zaleceń organizatorów w kwestiach sanitarnych. To ważne, abyśmy
cieszyli się rajdem w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
Pozdrawiam serdecznie uczestników 29. Rajdu Rzeszowskiego.
Jednocześnie życzę wszystkim kibicom i sympatykom przyjemności
z obserwowania kolejnych etapów rajdu. Zawodnikom życzę rajdowych emocji, bezpieczeństwa na trasie oraz rywalizacji w duchu fair
play, a organizatorom dumy i satysfakcji z pracy włożonej w przygotowanie rajdu.

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, uczestników i sympatyków
29. edycji Rajdu Rzeszowskiego – międzynarodowej imprezy rajdowej z udziałem czołówki zawodników z Polski i Słowacji.
Rajd – pierwsze tego typu i rangi zawody po złagodzeniu obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19 – jest w tym roku 1. rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, jak również rundą Rajdowych Mistrzostw Słowacji, Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Śląska.
Korzystając z okazji wyrażam uznanie i wdzięczność wszystkim
osobom, instytucjom i służbom, które w wyjątkowych warunkach
niewygasłej jeszcze pandemii zaangażowały się w przygotowanie
i wszechstronne zabezpieczenie rajdu. Szczególne podziękowania
kieruję do głównego organizatora – Automobilklubu Rzeszowskiego.
Rajd Rzeszowski to wydarzenie, które trwale zapisało się w kalendarzu imprez sportowych stolicy Podkarpacia oraz w świadomości
wszystkich sympatyków sportu samochodowego. Wielką stratą dla
całego środowiska byłoby, gdyby miał się nie odbyć. Dlatego jestem
absolutnie przekonany, że podobnie jak w poprzednich latach
widowiskowe próby i odcinki specjalne, a także odcinki na ulicach
Rzeszowa, w tym uroczysta inauguracja rajdu i jego spektakularne
zakończenie po raz kolejny znakomicie przysłużą się promocji
naszego miasta i regionu.
Jako wielki sympatyk sportów motorowych życzę Państwu udanego
przebiegu rajdu, bezpiecznego ścigania, rywalizacji toczonej
w duchu fair play oraz mnóstwa niezapomnianych wrażeń – tak zza
kierownicy, jak i wzdłuż malowniczych tras rajdowych. Wszystkich
rajdowców, obsługę i publiczność proszę również o zachowanie
obowiązujących rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Serdecznie witam uczestników i kibiców MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego. Impreza ta na stałe wpisała się w sportową przestrzeń
Podkarpacia. Bardzo się cieszę, że w tych niełatwych czasach
odbędzie się jej kolejna edycja. Nasza współpraca z Automobilklubem, organizatorem i promotorem tego wyjątkowego eventu trwa
już kilkanaście lat.
Dziesięciomiesięczna pauza w kalendarzu RSMP sprawiła, że
środowisko sportu samochodowego stęskniło się za rajdami. Z tym
większą radością zapraszam na MARMA 29. Rajd Rzeszowski,
pierwszą imprezę tegorocznego cyklu Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski, wliczaną także do Rajdowych Mistrzostw
Słowacji, MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski i kalendarza Mistrzostw Śląska. W tym roku
rzeszowscy kibice będą mogli poczuć niezwykłą atmosferę imprezy
podczas dwudniowej strefy przegrupowania, zorganizowanej 7 i 8
sierpnia na placu eventowym Millenium Hall, który jest ulubionym
miejscem spotkań mieszkańców Podkarpacia.
Śmiało można powiedzieć, że „od zawsze” wspieramy sporty
motorowe i dobre projekty, a takim projektem jest MARMA 29. Rajd
Rzeszowski. Organizatorzy wykonali kawał świetnej roboty, przygotowując imprezę w czasach pandemii. To będzie wyjątkowe
wydarzenie, a ja jestem ukontentowana tym bardziej, ponieważ
grupa Marma, będąca jednym z największych przetwórców
tworzyw sztucznych w Europie miała zaszczyt zostać sponsorem
tytularnym.
Trzymam kciuki za pełne emocji i bezpieczne przejazdy, a kibicom
życzę wielu pozytywnych wrażeń!

Po raz 29. spotykamy się na Rajdzie Rzeszowskim, w tym roku rundzie RSMP, Mistrzostw Słowacji, MOTUL HRSMP oraz Mistrzostw Śląska.
Przygotowaliśmy tę imprezę z dużą starannością, aby sprostać najwyższym standardom organizacyjnym i oczekiwaniom startujących załóg
zagranicznych i krajowych, a zarazem stworzyć atrakcyjne widowisko. Zaś przede wszystkim przygotowaliśmy tę imprezę przy nakładzie sił
wyraźnie większym, niż w latach minionych. To efekt trudności i obostrzeń, wynikających z epidemii koronawirusa.
Tym bardziej cieszymy się, że nasze zawody stanowią od dawna i z utęsknieniem wypatrywaną inaugurację Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. Wszyscy jesteśmy tym spóźnionym otwarciem sezonu znękani, ale zarazem czujemy satysfakcję, że nasz wysiłek przyniósł
dobry efekt.

Łukasz Biegus
DYREKTOR MARMA 29. RAJDU RZESZOWSKIEGO

Sportowych emocji z pewnością nie zabraknie, choć ich społeczny zasięg będzie mniejszy niż zwykle, bo przecież z pełnym zrozumieniem będziemy
respektować wszelkie restrykcje sanitarno-epidemiologiczne – w tym również ograniczenia co do liczebności widzów oraz dystansu społecznego.
MARMA 29. Rajd Rzeszowski, bo taką pełną nazwę nosi w tym roku impreza, mogliśmy zorganizować dzięki bardzo życzliwej pomocy ze strony
władz oraz przychylności licznych instytucji, przedsiębiorstw i osób, które udzieliły nam swego wsparcia. To wsparcie liczy się dla nas w tym
trudnym roku w dwójnasób. Składam za to gorące podziękowania!
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marma 29. rajd rzeszowski

WIELKI POWRÓT

DO ŚCIGANIA
6

października 2019 zakończył się Rajd Dolnośląski, zamykający ubiegłoroczne zmagania
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Od tamtego dnia trwa przymusowa przerwa w RSMP,
spowodowana pandemią COVID-19. Rajdy na tym
szczeblu nie zostały jeszcze w roku 2020 wznowione,
bowiem obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne
wymusiły na organizatorach przełożenie Rajdu
Świdnickiego (17-19 kwietnia) oraz odwołanie Rajdu
Nadwiślańskiego (8-10 maja) i Rajdu Polski (26-28
czerwca). Zrezygnowano także z rundy na Litwie Rajdu Żemaitija (5-7 czerwca). „Rajdowy post” kończy się wraz z rozpoczęciem MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego, który potrwa od 6 do 8 sierpnia.

PARTNERZY
RAJDU:
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WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

Dziesięciomiesięczna pauza w kalendarzu RSMP sprawiła, że
środowisko sportu samochodowego stęskniło się za rajdami. MARMA
29. Rajd Rzeszowski, pierwszą imprezę tegorocznego cyklu, uda się
przeprowadzić dzięki stopniowemu łagodzeniu przez władze rygorów
ochronnych. Tegoroczny kalendarz RSMP obejmie ostatecznie cztery
rundy. Oprócz Rajdu Rzeszowskiego widnieją w nim Rajd Śląska (10-12
września), 48. Rajd Świdnicki KRAUSE (2-4 października) oraz słowacki
Rally Košice (16-18 października).

skiego. Jej długość wynosi ponad 430 km, z czego 133 km stanowią
próby sportowe; jest ich w programie łącznie dziewięć. To w większości odcinki specjalne znane zawodnikom i kibicom z poprzednich lat,
czasem w nieco zmienionej konﬁguracji.

W piątek (7 sierpnia) uczestnicy rajdu zmagać się będą z „oesami”
w Pstrągowej (15,60 km) i Lubeni (17,45 km) oraz w samym centrum
Rzeszowa (2,00 km), gdzie wieczorem odbędzie się widowiskowy
odcinek super specjalny. W sobotę (8 sierpnia) rywalizacja przeniesie
Rajd Rzeszowski, to po Rajdzie Polski, zaliczanym do Rajdowych się na odcinki specjalne do miejscowości Zawadka (18,53 km) i ZagoMistrzostw Europy (FIA ERC), druga największa impreza rajdowa rzyce (14,22 km).
w naszym kraju, gromadząca co roku na starcie najlepszych polskich
kierowców rajdowych i wielu utytułowanych zawodników z zagranicy. Rajdową atmosferę będzie można poczuć już w czwartkowy wieczór
Tegoroczna edycja „Rzeszowskiego” jest rundą Mistrzostw FIA Strefy (6 sierpnia, godz. 19:50), kiedy to na urokliwym rzeszowskim rynku
Europy Centralnej w Rajdach (FIA CEZ) oraz Mistrzostw Polski, zarówno odbędzie się uroczyste otwarcie rajdu. Także w tym miejscu zawody
tych dla współczesnych rajdówek, jak i samochodów rajdowych zostaną oﬁcjalnie zakończone podczas ceremonii mety, która
sprzed lat. Przy MARMA 29. Rajdzie Rzeszowskim odbędzie się także rozpocznie się w sobotę (8 sierpnia), o godz. 15:15.
6. Rajd Rzeszowiak, rajd okręgowy zaliczany do kalendarza Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Śląska.
MARMA 29. Rajd Rzeszowski (jak i inne imprezy sportu samochodowego) będzie rozegrany przy bezwarunkowym spełnieniu niezmiennie
Bazą imprezy jest Rzeszów, zaś strefa serwisowa ulokowana została obowiązujących rygorów sanitarnych i epidemiologicznych. Będą one
w kompleksie przy hali sportowej „Podpromie”. Trasę wiedzie drogami obejmować zawodników i ich zespoły, organizatorów i komisarzy oraz
powiatów rzeszowskiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszow- służby porządkowe, a także – co zrozumiałe – widzów.

MIASTO
RZESZÓW

POWIAT
RZESZOWSKI

POWIAT
STRZYŻOWSKI

POWIAT
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
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[ PROGRAM RAJDU ]
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

ZACHOWAJ ODSTĘP!

Czwartek/thursday, 6.08.2020

2m
PIĄTEK/FRIday, 7.08.2020

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

TELEFON, KTÓRY RATUJE!
Ogólnopolskie rajdy mają stały telefon alarmowy.

GSM +48 601 100 777
Jeśli podczas trwania zawodów pojawią się jakieś zaskakujące
i niebezpieczne okoliczności, należy je zgłaszać pod ten numer
telefonu. Proszę pamiętać, że taki sygnał może doprowadzić do
usunięcia zagrożenia, a przez to podnieść bezpieczeństwo!

WYNIKI NA ŻYWO

SOBOTA/SATUrday, 8.08.2020

WYNIKI.PZM.PL
KONTAKT - BIURO RAJDU
Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów
al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
tel. +48 602 636 135
E-mail: oﬃce@rajd.rzeszow.pl

OFICJALNY PROGRAM RAJDU
WYDAWCA: AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI
ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów
tel. +48 17 85 33 139
www.automobilrzesz.pl
E-mail: ar@automobilrzesz.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Andrzej Makaran, Dominik Noworól

* OD 18:30 NA OSS RZESZÓW STARTOWAĆ BĘDĄ ZAŁOGI RAJDU RZESZOWIAK (RSMŚL)

MIASTO I GMINA
BOGUCHWAŁA

GMINA
CZUDEC
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GMINA
LUBENIA

MIASTO I GMINA
STRZYŻÓW

GRAFIKA I SKŁAD: Dominik Noworól

GMINA
WIŚNIOWA

GMINA
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
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SPECIAL STAGE
ODCINEK SPECJALNY

SS 1/3

SS 2/4

SS 5
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[ MAPA RAJDU ]
ETAP 1, PIĄTEK, 07.08.2020

SS 7/9

ZAGORZYCE

SS 6/8
ZAWADKA
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[ MAPA RAJDU ]
ETAP 2, SOBOTA, 08.08.2020
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[ PRZEWODNIK PO OS ]
OS 1/3 PSTRĄGOWA [ 15,60 KM ], PIĄTEK, 07.08.2020 - GODZ. 13:00 / 16:30

6-8.08.2020

1

6

1,51 km od startu: po szybkim lewym lewy nawrót w otwartym
terenie.

5
4

2A

3
1

2B

2

4,25 – 4,50 km od startu: przejazd przez system parkingów
i objazd kapliczki w Pstrągowej Dolnej.

3A

3B

4

8,52 km od startu: po bardzo szybkiej partii ciasny, lewy nawrót
i przejście przez szczyt.
6,50 od startu: po szybkim prawym ciasny lewy nawrót i seria szybkich łuków w otwartym terenie.

5

6A

6B

12,79 – 13,02 km od startu: szybki prawy do lewego i kolejny
prawy na dojeździe do grani powyżej przysiółka Smykówki.
15,05 – 15,18 km od startu: po krętej partii prawy nawrót, prosta i szybki lewy w dół.
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[ PRZEWODNIK PO OS ]
OS 2/4 LUBENIA [ 17,45 KM ], PIĄTEK, 07.08.2020 - GODZ. 13:50 / 17:20

6-8.08.2020

1

4

1,00 – 1,10 km od startu: przejazd przez bród i ciasny prawy
na mostek. Kultowe miejsce na odcinku Lubenia. Dwukrotny
przejazd każdej z załóg.

5

2
3
2
6

1

1,77 – 1,95 km od startu: nawroty przy kościele w Lubeni.
Dwukrotny przejazd każdej z załóg.
8

3

7

3,30 – 3,40 km od startu: prawy do lewego na przejściu przez
szczyt w otwartym terenie. Dwukrotny przejazd każdej z załóg.

4A

4B

5

11,30 – 11,60 km od startu: seria szybkich łuków w otwartym
terenie.

7

9,80 – 10,20 km od startu: na ostrym spadaniu przejazd przez
parking i seria szybkich łuków zakończona ciasnym
prawym.

[ 10 ]

16,41 km od startu: po szybkiej partii ciasny prawy nawrót.

6

13,37 km od startu: po serii zakrętów na spadaniu ciasny lewy
w dół.

8

17,22 – 17,45 km od startu: szybkie łuki na spadaniu
w otwartym terenie i meta lotna.

[ WWW.RAJD.RZESZOW.PL ]
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[ PRZEWODNIK PO OS ]
6-8.08.2020

OSS 5 RZESZÓW [ 2,00 KM ], PIĄTEK, 07.08.2020 - GODZ. 19:30 (RSMŚL OD 18:30)

[ ODCINEK TESTOWY ]

[ PARK SERWISOWY ]

NIECHOBRZ [ 3,37 KM ], PIĄTEK, 07.08.2020 - GODZ. 08:00-11:00

RZESZÓW, UL. PODPROMIE

[ 12 ]
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[ PRZEWODNIK PO OS ]
OS 6/8 ZAWADKA [ 18,53 KM ], SOBOTA, 08.08.2020 - GODZ. 09:10 / 12:40

6-8.08.2020

1
1

3
2

0,02 km od startu: start do odcinka specjalnego i ciasny lewy
nawrót.

2

4

5

3,78 – 4,01 km od startu: prawy do lewego i ciasny lewy
w otwartym terenie.
6

3

8

7

4,51 km od startu: prawy pod górę i lewy nawrót na
skrzyżowaniu w przysiółku Budzisz.

4

8,93 km od startu: po serii bardzo szybkich łuków w otwartym
terenie ciasny prawy nawrót.

7

5

10,06 km od startu: prawy do lewego i prawy 90 na spadaniu
do Zawadki.

6

12,82 – 12,97 km od startu: lewy 90 do prawego 90 na mostek
i ciasny prawy przy kościele w Grodzisku.

8

15,73 – 15,85 km od startu: szybkie łuki na podjeździe
w otwartym terenie powyżej miejscowości Tułkowice.
17,97 – 18,13 km od startu: lewy 90, prosta i długi, prawy nawrót.
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[ PRZEWODNIK PO OS ]
OS 7/9 ZAGORZYCE [ 14,22 KM ], SOBOTA, 08.08.2020 - GODZ. 10:00 / 13:30

6-8.08.2020

1

6

0,73 km od startu: po długiej prostej przejście przez szczyt
i ciasny prawy.

5

2
3

4

2

1

1,07 – 1,25 km od startu: seria szybkich zakrętów w otwartym
terenie i ciasny prawy.

3

5,66 – 5,81 km od startu: seria ciasnych zakrętów z przejazdem
przez mostek w miejscowości Szkodna.

4

5

8,79 km od startu: po szybkiej partii w otwartym terenie na
podjeździe lewy nawrót.

10,18 km od startu: partia szybkich łuków na spadaniu
na wąskiej drodze.

6A

TWOJA SZKOŁA NAUKI JAZDY
1946

6B

11,06 – 11,30 km od startu: lewy 90 po spadaniu, prawy nawrót
za mostem, zmiana nawierzchni na szuter i lewy do prawego
przez bród w miejscowości Zagorzyce Górne.

[ 16 ]

Sprawdź >

automobilrzesz.pl/nauka-jazdy/
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PÓŁWIECZE

„RZESZOWSKI”

TO POTĘGA!
Tegoroczna edycja Rajdu Rzeszowskiego jest oznaczona numerem porządkowym 29.
Ale prawdziwa historia naszej imprezy jest znacznie dłuższa niż ciąg liczb od 1 do 29...

12-13.12.1970 odbył się I Nocny Rajd Rzeszowski – ogólnopolskie
zawody, zorganizowane przez Koło Młodzieżowe Automobilklubu
Rzeszowskiego. Komandorem był zaproszony do współpracy czołowy
zawodnik Automobilklubu Krakowskiego, Andrzej Nytko (1933-2006).
Oczywiście już wcześniej nasz klub angażował się w przeprowadzanie
ważnych imprez nie tylko na szczeblu RSMP (jak dwa Podkarpackie
Rajdy Zimowe 1962 i 1964, Rajd Kraków-Rzeszów 1967) czy okręgowym
i strefowym (jak Rajdy Bieszczadzkie 1965 i 1971), ale także ważnych
imprez międzynarodowych (w tym wielu edycji Rajdów Polski oraz 34.
Rajdu Monte Carlo 1965).

24 załogi z klubów z Katowic, Kielc, Krakowa, Olsztyna, Warszawy
i Rzeszowa. Zwyciężyli Tomasz Ciecierzyński z Tadeuszem Walaszkiem
(Automobilklub Warszawski, PF 125p 1500). Oni też wygrali w klasie do
1600 cm3, wyprzedzając Włodzimierza Markowskiego i Włodzimierza
Śniadego (Automobilklub Olsztyński, PF 125p 1500). W kl. do 1300 cm3
zwyciężyli Ryszard Grychtoł/Wojciech Ondraczek (Automobilklub
Śląski, PF 125p 1300) przed załogą Janina Jedynakowa/Ryszard Kozera
(Automobilklub Warszawski/FSO, PF 125p 1300); do 1150 cm3 Andrzej
Przewłocki/Zenon Keller (Automobilklub Śląski, Wartburg 353);
do 850 cm3 Andrzej Kapitan/Alojzy Orawiec (Automobilklub Śląski,
Syrena 104) przed Markiem Ryndakiem i Ryszardem Lesiem (AR, Syrena
PÓŁ WIEKU TEMU
104). Kl. do 600 cm3 zakończyła się wygraną Tomasza Gozdeckiego
z Bogdanem Drągowskim (Automobilklub Warszawski, Honda Z-600)
W pierwszej edycji „Rzeszowskiego” zawodnicy licencjonowani mieli przed Stanisławem Fiedorem/Andrzejem Jurczakiem (Automobilklub
trasę o długości 380 km (Rzeszów, Krosno, Ustrzyki Dolne, Przemyśl, Krakowski, Trabant 601).
Rzeszów) z odcinkami specjalnymi w rejonie Krempaka, Krasiczyna
i Chłopic. Amatorzy mieli dystans 160 km (Rzeszów, Strzyżów, Krosno, W latach 1972 (16-17.12) i 1974 (14-15.12) odbyły się kolejne edycje
Domaradz, Rzeszów). Wystartowało 38 załóg, nie tylko miejscowych, Nocnych Rajdów Ziemi Rzeszowskiej. Wiadomo też o 10. Rajdzie Ziemi
ale też z Warszawy, Kielc, Krakowa i Lublina. Sklasyﬁkowano 34 załogi. Rzeszowskiej, rozegranym 23-24.11.1985.
Wygrał Władysław Domański (Automobilklub Warszawski/FSO, Polski
Fiat 125p 1300) przed Markiem Ryndakiem (AR, Syrena 104) i Janiną RAMIĘ W RAMIĘ ZE „STOMILEM”
Jedynakową (Automobilklub Warszawski/FSO, PF 125p 1300). W klasie
do 850 cm3 triumfował Ryndak, do 1300 cm3 – Domański, a ponad Ważnym nurtem, płynącym z I Nocnego Rajdu Ziemi Rzeszowskiej
1300 cm3 – Mróz (AMK Tarnów).
(1970) stał się ciąg Rajdów „Stomil”, przeprowadzanych wspólnie
z fabryką w Dębicy. Po rocznikach 1972, 1973 nastąpiła dwuletnia
Wśród amatorów w kl. do 850 cm3 wygrał K. Nowak (Rzeszów, Fiat 600) przerwa, a po niej – cztery edycje Rajdów „Stomil (1976-1979). To były
do 1000 cm3 - Andrzej Paluszkiewicz (Rzeszów, Škoda 1000 MB), do zimowe imprezy, otwierające sezon RSMP. Automobilklub Rzeszowski
1300 cm3 - Zbigniew Madera (Rzeszów, PF 125p), do 1600 cm3 - J. Piela występował w tych imprezach bądź jako główny organizator, bądź
(Rzeszów, BMW 1600), ponad 1600 cm3 - R. Jung (Kraków, Opel 1700).
jako współorganizator (z sąsiednimi klubami z południa kraju). Wtedy
rzeszowski klub zyskał biegłość w dziedzinie przygotowywania
„RZESZOWSKI” – CIĄG DALSZY
ważnych zawodów na poziomie RSMP i wszedł do elitarnego grona
najbardziej doświadczonych organizatorów rund RSMP. Niestety,
W 1971 Koło Młodzieżowe AR popisało się zaradnością i skutecznością, nadszedł początek lat osiemdziesiątych, które przyniosły w naszym
bo pozyskało prestiżowego patrona – Dębickie Zakłady Opon Samo- kraju krach ekonomiczny, głęboki kryzys polityczny i społeczny. Rajdy
chodowych „Stomil”. Impreza odbyła się 11-12.12.1971, wystartowały stały się na wiele lat oﬁarą tego załamania.
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PORA ODRODZENIA
Polska transformacja dekady lat dziewięćdziesiątych na nowo ożywiła
środowisko rajdowe Podkarpacia. Po dwudziestu latach od VI Rajdu
„Stomil”, 22-23.10.1999 został rozegrany 7. Rzeszowski Rajd Samochodowy jako czwarta runda Rajdowego Samochodowego Pucharu
PZM, zarazem kandydat do RSMP.
Wśród osób, które wniosły największy wkład w reaktywację tego
cyklu imprez, byli prezesi Automobilklubu Rzeszowskiego i klubu Moto
Car’93 – Marek Dobrowolski i Zdzisław Grzyb. Andrzej Makaran był
autorem trasy tego i wszystkich późniejszych Rajdów Rzeszowskich.
Po wieloletniej przerwie powrót do cyklu tych imprez stał się możliwy
dzięki autentycznemu społecznemu zapotrzebowaniu na zawody
samochodowe oraz przychylności władz i miejscowych instytucji. Był
też szeroki krąg działaczy, którzy z poświęceniem i samozaparciem
przystąpili do prac organizacyjnych.
11-12.08.2000 odbył się 8. Rzeszowski Rajd Samochodowy, wliczony do
prestiżowego cyklu imprez, uświetniających półwiecze PZM. Rekord
frekwencji przyniósł 9. Rajd Rzeszowski (Rajdowy Samochodowy
Pucharu PZM, 17-18.08.2001) z udziałem 101 załóg! Organizatorzy nie
szczędzili starań na rzecz wzorowego przygotowania i rozegrania
rajdu, a szczególnie jego zabezpieczenia. Wysiłki zostały wysoko
ocenione przez obserwatorów z PZM, dzięki temu Rzeszowski Rajd
Samochodowy zdobył statusu rundy RSMP w sezonie 2002.
W ten sposób 10. Rajd Rzeszowski–FUCHS (16-17.08.2002)
zapoczątkował „złotą erę”, w której Rajdy Rzeszowskie stały się nie
tylko jedną z najtrudniejszych i najważniejszych rund RSMP, ale też były
wliczane do mistrzostw Słowacji, mistrzostw środkowoeuropejskiej
strefy FIA-CEZ, a nawet mistrzostw Europy ERC.
W roku 2021 Automobilklub Rzeszowski będzie obchodzić swe 75-lecie;
powstał 11 czerwca 1946.
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