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Zbliża się Rajd Rzeszowski - runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz
Mistrzostw Słowacji (9-11 sierpnia 2012 r.). Dzięki wygranym we wszystkich dotychczas
rozegranych rajdach Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran z ogromną przewagą prowadzą w
klasyfikacji generalnej krajowego czempionatu.

Dwukrotni Mistrzowie Polski wraz z całym LOTOS Dynamic Rally Team po wakacyjnej przerwie z pewnością zrobią
wszystko, aby kontynuować sukcesy i dobrą passę. Rywalizacja między polskimi, słowackimi, węgierskimi i
francuskimi zawodnikami toczyć się będzie w piątek i sobotę na 13 odcinkach specjalnych o łącznej długości prawie
200 kilometrów.
- Ten rajd ma wielu pretendentów do zwycięstwa, lecz takie jego postrzeganie daje mi dodatkowy
zastrzyk motywacji. Wspaniała jest myśl o dotychczasowych wygranych, co oczywiście dodaje pewności
siebie, lecz nie stawia członków Lotos Dynamic Rally Team z głowami w chmurach. Do Rzeszowa
wybieramy się z dobrym nastawieniem i z takim też zamierzamy powrócić. Chcę cieszyć się na każdym
centymetrze trasy i dzielić się tą radością z fanami rajdów - mówi kierowca Kajetan Kajetanowicz:
- Tegoroczna edycja rajdu Rzeszowskiego, obok doskonale znanych "klasyków" wokół Lubeni, oferuje też
sporo nowości. Odcinek Żarnowa będzie rozegrany po raz pierwszy w takiej konﬁguracji, a w drugi dzień
mamy dwie całkowicie nowe próby. Bez wątpienia urozmaici to rywalizację, choć i bez tego Rajd
Rzeszowski to trudne, techniczne i bardzo szybkie asfalty. Trzeba mieć doskonały setup samochodu,
idealne notatki oraz "ten" dzień. Nasza pozycja w połowie sezonu, wypracowana dzięki trzem wygranym
rajdom, jest bardzo dobra. I choć należymy do faworytów rajdu, to skuteczność będzie ważniejsza.
Wszyscy w Lotos Dynamic Rally Team pamiętamy o naszym głównym celu - tytule Mistrza Polski.
- dodaje pilot Jarek Baran
Partnerami zespołu w sezonie 2012 są: producent paliw LOTOS Dynamic oraz producent olejów LOTOS, a także STP
– producent dodatków i CUBE. Corporate Release.

Harmonogram Rajdu Rzeszowskiego:
czwartek, 9 sierpnia 2012
18:30 CEREMONIA STARTU Galeria Nowy Świat
19:03 OS-1 Nowy Świat 4,24 km
piątek, 10 sierpnia 2012
10:33 OS-2 Żarnowa 13,54 km
11:15 OS-3 Blizianka 11,40 km
11:45 OS-4 Lubenia 25,48 km
13:01 serwis Politechnika Rzeszowska
14:20 OS-5 Żarnowa 13,54 km

15:02 OS-6 Blizianka 11,40 km
15:32 OS-7 Lubenia 25,48 km
16:37 serwis Politechnika Rzeszowska
sobota, 11 sierpnia 2012
08:41 OS-8 Niechobrz 12,91 km
09:11 OS-9 Pstrągowa 11,57 km
10:20 OS-10 Przylasek 15,43 km
11:32 serwis Politechnika Rzeszowska
12:28 OS-11 Niechobrz 12,91 km
12:58 OS-12 Pstrągowa 11,57 km
14:07 OS-13 Przylasek 15,43 km
15:25 CEREMONIA METY Rzeszów, Rynek

