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NEO - PETROELTECH Rally Team:  Zwycięstwo w drugim dniu! 

 

Miniony weekend był dla kibiców rajdowych wyjątkowo emocjonujący. 36. Rajd 

Warszawski był szóstą rundą RSMP, a zarazem trzecim i ostatnim rajdem w tym 

sezonie na szutrowej nawierzchni. Impreza z bazą w Sierpcu okazała się bardzo trudną 

próbą, o czym świadczą nieoczekiwane zwroty akcji i zaskakujące rozstrzygnięcia w 

końcowej fazie zawodów. Zażarta walka o pierwsze miejsce toczyła się do ostatnich 

metrów nie tylko w klasyfikacji generalnej, ale i pośród samochodów 

przednionapędowych. Dla zespołu NEO-Petroeltech Rally Team był to już kolejny 

bardzo udany rajd w tym sezonie. 2. miejsce w klasyfikacji Citroen Racing Trophy, a 

także w grupie R w pierwszym dniu, a przede wszystkim zwycięstwo w grupie R w 

drugim dniu i ostatecznie 2. miejsce w tych klasyfikacjach w całym rajdzie to wynik, 

który przynosi zawodnikom ogromną satysfakcję. 

 

Jan Chmielewski: W niedzielę było faktycznie szybko. Rywalizacja z Michałem i 

Grześkiem była naprawdę świetna; mimo, że w rajdzie zajęliśmy 2. miejsce, to udało 

nam się wygrać drugi dzień zmagań. Trasy były wymagające - po opadach było ślisko, 

a wystające korzenie i wykopane przez poprzedników koleiny i doły utrudniały 

rywalizację. Tym bardziej cieszę się z wygrania czterech z dziesięciu odcinków. Dużo 

frajdy dawali nam także kibice, którzy (mimo iż rajd wywędrował do Sierpca) bardzo 

licznie stawili się na oesach. Za wysoką frekwencję publiczności i za bardzo dobrze 

przygotowany rajd należą się organizatorom brawa! 

 

Robert Hundla:  

Ostatni szutrowy rajd w tym roku dostarczył nam wiele emocji. Po raz szósty z rzędu 

pierwsze dwa miejsca w CRT wyglądają identycznie – to wręcz niesamowite… Bardzo 
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cieszę się z tempa, jakie zaprezentowaliśmy podczas tych zawodów. Szczególnie 

ważny i emocjonujący był dla nas drugi dzień, podczas którego stoczyliśmy 

pasjonującą walkę z Michałem i Grześkiem. Tym razem to my byliśmy górą! Myślę, że 

wykonaliśmy z Jankiem podczas Rajdu Warszawskiego doskonałą pracę i 

udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie osiągać dobre rezultaty. I jeszcze jedno… Muszę 

zweryfikować moją raczej ostrożną przedrajdową opinię - teraz już bardzo lubię ten 

rajd! 

 

Załogę Chmielewski - Hundla wspierają dystrybutor narzędzi marki NEO, spółka 

PETROELTECH, a także Automobilklub Rzeszowski. Patronat medialny sprawuje Radio 

RMF FM i redakcja magazynu „Eurostudent”. 


