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Już w najbliższy weekend 1-3 maja w Korczynie rozegrane zostaną I i II runda Górskich
Samochodowych Mistrzostw Polski. Na malowniczej trasie z Korczyny do rezerwatu w
Prządkach ścigać się będzie cała czołówka polskich wyścigów górskich. W rozpoczynających
sezon zawodach nie zabraknie również dobrze znanych z trasy wyścigowych oraz rajdowych
zawodników zespołu Opolskie Racing Team w składzie: Marcin Kozłowski VW Golf klasa
HS-2000 (Mistrz Polski grupy HS 2008), Andrzeja Wróbla VW Golf HS-2000 (Wicemistrz Polski
w grupie HS), Pawła Dytki Mitsubishi Lancer Evo X (Rajdowy 2 Wicemistrz Polski w grupie N),
Dariusza Łuczyńskiego Citroen Sara klasy A-2000 (Wicemistrz Polski A-2000) oraz debiutantów
na górskich odcinkach Radka Zaczyńskiego Peugeot 206 klasa A-1600 oraz dysponującego
topowym Lancerem Evo VI w specyfikacji Open+2000 Andrzeja Badory.

Zdobyty tytuł Mistrzów Polski sezonu 2008 w klasyfikacji zespołowej na pewno zobowiązuje do
szybkiej i skutecznej jazdy oraz walki o kolejne punkty i laury w Górskich Samochodowych
Mistrzostwach Polski tym razem w sezonie 2009.

Walka w klasie i grupie HS będzie dla Marcina i Andrzeja nie lada wyzwaniem. Do rywalizacji
zgłosiło się 15 samochodów, które nasi zawodnicy będą musieli wyprzedzić na bardzo szybkiej,
technicznej trasie.

- Wśród konkurencji jest wielu utytułowanych zawodników, którzy mogą namieszać w
klasyfikacji grupy HS. Wojtek Myszkier powraca do wyścigów w Golfie. Lechu Ślebioda był rok
temu bardzo szybki i też może powalczyć o czołowe lokaty. Nasze Golfy są dobrze
przygotowane do sezonu a trasa sprzyja rozwijaniu zawrotnych prędkości tak więc mam
nadzieję, że podczas majowego długiego weekendu wszystko zagra jak trzeba i będziemy
mogli świętować kolejne zwycięstwo dla zespołu Opolskie Racing Team, a pierwsze w tym
sezonie, stwierdził Marcin Kozłowski

- Start w Korczynie był długo wyczekiwany przeze mnie. Samochód jest ten sam, na marginesie
muszę powiedzieć, że jest bardzo szybki i mam zamiar powalczyć nie tylko z zawodnikami z
innych klubów ale i z Marcinem, którego chciałbym objechać. Cieszę się, że budżet na I i II
rundę udało się zapiać bo nie wyobrażam sobie GSMP bez mojej osoby. Pyzatym świetna
atmosfera, zawodów, kibice i przyjaciele to jest to co przyciąga do Korczyny. Chciałem również
podziękować całemu zespołowi Opolskie Racing Team, który ciężko pracował podczas przerwy
miedzy sezonami. Efektem jego pracy jest budżet na starty, o który nie musimy się martwić. To
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co mi zostaje i moim kolegom to wsiadać do samochodów i wykręcać jak najlepsze czasy,
podsumował Andrzej Wróbel.

Równie zacięta walka toczyć się będzie w klasie A-1600 gdzie zobaczymy najmłodszego
zawodnika Opolskie Racing Team Radka Zaczyńskiego w Peugeocie.

Radek bardzo ostrożnie podchodzi do swojego debiutu na tak szybkiej trasie i stwierdził, że
walka z Moniką Zawodny, Kubą Bieniem i innymi zawodnikami sprawi mu dużo satysfakcji i
pozwoli rozpocząć swój pierwszy sezon w Mistrzostwach Polski w doborowym towarzystwie. My
liczymy na to, że „Lew” Radka pokaże pazur i zamiesza w końcowej klasyfikacji pierwszych
rund GSMP.

Zapraszamy na trasę wszystkich sympatyków sportów samochodowych, wyścigów oraz rajdów
bo już 2 i 3 maja w Korczynie zobaczycie prawdziwą walkę górskich Harnasiów.
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