
 
 

Informacja prasowa, 10 sierpnia 2022 r. 

 

Co, gdzie i kiedy w Rajdzie Śląska 2022 – program i trasa imprezy 
 

• Rajd Śląska (9-11 września) – 12 odcinków specjalnych i trzy dni rajdowej 

rywalizacji w województwie śląskim; 

• Zawody pod patronatem Marszałka Jakuba Chełstowskiego to runda 

mistrzostw Polski (RSMP oraz Motul HRSMP), mistrzostw Śląska (RSMŚl.), 

Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP) oraz historycznego FIA CEZ; 

• Urozmaicona stawka – najszybsze i najnowocześniejsze rajdówki, których 

cena przekracza milion złotych oraz legendarne samochody historyczne; 

• Ceremonia otwarcia zawodów – w piątek, 9 września o 17:30 na ulicy 

Dworcowej w Katowicach; 

• W piątek wieczorem – widowisko w centrum Katowic – ściganie i przejazdy 

pokazowe w sercu miasta; 

• Ponad setka rajdowych załóg będzie rywalizować na zamkniętych 

odcinkach w gminie Bestwina, Kiczycach, Jastrzębiu-Zdroju, Siewierzu, Pilicy 

i Łanach Wielkich; 

• Zupełnie nowe odcinki specjalne – rajdówki odwiedzą północno-wschodnią 

część województwa; 

• Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich – sobotni etap rajdu zakończy 

widowiskowe ściganie pod Kotłem Czarownic; 

• Serwis, meta zawodów i wręczenie pucharów na Stadionie Śląskim w 

Chorzowie. 

 

Miesiąc pozostał do rozpoczęcia kolejnej edycji Rajdu Śląska – zawodów pod 

patronatem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. W 

programie największego motoryzacyjnego wydarzenia w województwie jest sporo 

nowości! Gdzie i kiedy rajdowe załogi będą się ścigać? 



 

Rajd Śląska – kto weźmie udział? 

 

Tegoroczny Rajd Śląska będzie jeszcze bardziej urozmaiconym widowiskiem. W 

poprzednich sezonach, na odcinkach specjalnych województwa śląskiego o punkty 

walczyli uczestnicy trzech rajdowych cykli. W nadchodzącej edycji zmierzą się zawodnicy 

z mistrzostw Polski (RSMP), historycznych mistrzostw Polski (Motul HRSMP), mistrzostw 

Śląska (RSMŚl.), mistrzostw południa (RMP). Rajd Śląska zyskał również międzynarodową 

rangę i został włączony do kalendarza historycznej serii FIA CEZ (mistrzostwa strefy 

Europy Centralnej). 

 

To oznacza, że kibice będą mogli zobaczyć w akcji najbardziej zaawansowane 

współczesne rajdówki, których cena dochodzi do miliona złotych, a także budzące 

sentyment samochody sprzed lat. W tym gronie są m.in. takie konstrukcje, jak Audi 

Quattro, Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Datsun 240Z, FSO Polonez czy też… Trabant 601. 

 

Dotychczasowe edycje Rajdu Śląska przyciągały ponad 100 załóg, a w rekordowym roku 

2018 do zawodów zgłosiło się aż 125 ekip. Pełną listę uczestników Rajdu Śląska 2022 

poznamy w czwartek, 1 września. 

 

Wieczorne widowisko w centrum Katowic 

 

Uroczyste rozpoczęcie zawodów odbędzie się w piątek, 9 września, o godzinie 17:30 w 

samym sercu Katowic – na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej. W tym miejscu kibice będą 

mogli z bliska zobaczyć wszystkie rajdówki czy też porozmawiać z kierowcami i pilotami 

oczekującymi na start rajdu. 

 

A od 19:10 – motoryzacyjne show na ulicach miasta, czyli widowiskowe ściganie na 

zamkniętym i zabezpieczonym odcinku specjalnym w centrum Katowic. Na trasie o 

długości 1,75 km swoje umiejętności i samochody zaprezentują nie tylko uczestnicy 

Rajdu Śląska. W programie są również przejazdy pokazowe, m.in. bolidu z legendarnego 

wyścigu 24h Le Mans. Wyniki prologu w Katowicach nie będą zaliczane do klasyfikacji 

zawodów, ale najlepsze załogi tej prestiżowej rywalizacji zostaną nagrodzone 

specjalnymi pucharami. 

 

Gdzie i kiedy będą się ścigać – program i odcinki specjalne Rajdu Śląska 

 

Walka o zwycięstwo w Rajdzie Śląska 2022 ruszy w sobotni poranek. Na 10 września 

przygotowano siedem prób sportowych, czyli wyłączone z ruchu i zabezpieczone odcinki, 

na których ścigają się rajdowi kierowcy i piloci. Najpierw (start o godz. 11:00) uczestnicy 

zmierzą się na trasie w gminie Bestwina (OS PSB Mrówka Cyroń, 9,04 km, powiat bielski). 

Kolejne oesy w harmonogramie to próby w Kiczycach (od godz. 12:05, 9 km, powiat 

cieszyński) i Jastrzębiu-Zdroju (od godz. 13:00, 15 km). 

 



Po trzech odcinkach specjalnych załogi przyjadą na Stadion Śląski w Chorzowie, gdzie 

zaplanowano przerwę na serwis (od 14:45). To właśnie tu będzie można ponownie 

zobaczyć samochody z bliska, a także mechaników pracujących przy rajdówkach. 

 

Z Chorzowa zawodnicy ponownie ruszą na południe województwa, by jeszcze raz ścigać 

się w gminie Bestwinie (od godz. 16:40), Kiczycach (od godz. 17:45) i Jastrzębiu-Zdroju 

(od godz. 18:40). 

 

Sobotni etap Rajdu Śląska zwieńczy Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich – widowiskowy 

odcinek wytyczony na błoniach Stadionu Śląskiego (od strony AKS). Od 17:10 na 1,5-

kilometrowej trasie rywalizować będą załogi z mistrzostw Śląska i mistrzostw Południa. 

Dla załóg z mistrzostw Polski, w tym także z historycznego czempionatu, Kryterium 100-

lecia Powstań Śląskich rozpocznie się już po zmroku – o 20:30. 

 

Nowości w programie niedzielnego etapu Rajdu Śląska 

 

Na harmonogram finałowego etapu zawodów składają się odcinki specjalne wytyczone 

w północno-wschodniej części województwa, na drogach niewykorzystywanych nigdy 

wcześniej w Rajdzie Śląska. Zawodników czeka urozmaicone wyzwanie. Na trasie oesów 

są zarówno kręte i wąskie partie, jak również szersze i szybsze fragmenty. Na jednej z 

prób możemy spodziewać się także efektownego przejazd przed wodny przełom (tzw. 

watersplash). 

 

W niedzielę, 11 września uczestnicy Rajdu Śląska dwukrotnie pojawią się na odcinku 

Bruk Premium w Siewierzu (4,52 km, od godziny 11:35 i 16:40) oraz na próbie w 

miejscowości Pilica (10,16 km, od godz. 12:55 i 15:25). Zaplanowano również jeden 

przejazd najdłuższego w rajdzie oesu w miejscowości Łany Wielkie (15,18 km, od godz. 

13:35) w powiecie zawierciańskim. Ten odcinek, podobnie, jak sobotnia próba Kiczyce, 

będzie zapętlony, co oznacza że w jednym miejscu kibice będą mogli zobaczyć każdą 

rajdówkę dwukrotnie. 

 

Finałowy oes Rajdu Śląska, a więc drugie starcie na odcinku Bruk Premium, będzie 

rozegrany jako Power Stage. To dodatkowo punktowana próba, na której pięć 

najszybszych załóg kolejne punkty do klasyfikacji krajowego czempionatu. 

 

Szczegółowe mapy odcinków specjalnych tegorocznego Rajdu Śląska będą 

opublikowane 17 sierpnia. 

 

Gościnny i wielofunkcyjny Stadion Śląski 

 

Już po raz szósty bazą Rajdu Śląska będzie Stadion Śląski. Na wielofunkcyjnym obiekcie 

w Chorzowie zlokalizowany będzie park serwisowy. W tym miejscu kibice mogą z bliska 

zobaczyć samochody rajdowe oraz mechaników przy pracy. W niedzielny wieczór, przed 

legendarnym Kotłem Czarownic odbędzie się także zakończenie zawodów. Ceremonię 

mety, podczas której puchary odbiorą najlepsze załogi Rajdu Śląska, zaplanowano na 

godzinę 18:15. 



 

Harmonogram Rajdu Śląska 2022 – 6. runda RSMP 2022 

 

Piątek, 9 września 

 

• 11:00 – 15:00 – odcinek testowy (2,85 km, Bieruń – ERG) 

• 17:30 – Ceremonia startu (Katowice, ulica Dworcowa) 

• 19:10 – Prolog: Katowice (1,75 km) 

 

Sobota, 10 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 67,58 km) 

 

• 11:00 – OS 1: PSB Mrówka Cyroń (9,04 km, gmina Bestwina) 

• 12:05 – OS 2: Kiczyce (9 km) 

• 13:00 – OS 3: Jastrzębie-Zdrój (15 km) 

• 14:45 – Serwis A: 30 min. (Chorzów, Stadion Śląski) 

• 16:40 – OS 4: PSB Mrówka Cyroń (9,04 km, gmina Bestwina) 

• 17:45 – OS 5: Kiczyce (9 km) 

• 18:40 – OS 6: Jastrzębie-Zdrój (15 km) 

• 20:30 – OS 7: Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1,5 km, Chorzów – błonia 

Stadionu Śląskiego) 

• 20:50 – Serwis B: 45 min. (Chorzów, Stadion Śląski) 

 

Niedziela, 11 września (5 odcinków specjalnych, łącznie 44,54 km) 

 

• 10:20 – Serwis C: 15 min. (Chorzów, Stadion Śląski) 

• 11:35 – OS 8: Bruk Premium (4,52 km, Siewierz) 

• 12:55 – OS 9: Pilica (10,16 km) 

• 13:35 – OS 10: Łany Wielkie (15,18 km) 

• 15:25 – OS 11: Pilica (10,16 km) 

• 16:40 – OS 12: Bruk Premium (4,52 km, Siewierz) 

• 18:02 – Serwis D: 10 min. (Chorzów, Stadion Śląski) 

• 18:15 – Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski) 

 

Rajd Śląska – informacje: 

 

Honorowy patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub 

Chełstowski. 

 

Sponsorem głównym zawodów jest Województwo Śląskie. 

 

Honorowy patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa. 

Partnerem wydarzenia jest miasto Katowice. 

 

Partnerami głównymi są: Stadion Śląski, Park Śląski oraz Time4. Rajd Śląska sponsorują także: 

Silesia Oil sp. z o.o. – producent olejów marki AVIA, Amic Energy, FOB-Decor, PSB Mrówka Cyroń, 

Auto Partner. 

 



Partnerami imprezy są: Motoryzacja Chorzów, NITROERG S.A, BRUK Premium i Wlazłowski 

Transport. 

 

Sponsorem tytularnym HRSMP jest Motul.  

 

Patroni medialni RSMP i Motul HRSMP: Motowizja, Motorsport.com, Rally and Race. 

 

Organizatorem Rajdu Śląska jest Fundacja Automobilistów. 

 

Wszystkie informacje dotyczące Rajdu Śląska 2022 znajdują się na stronie www.rajdslaska.pl, 

Facebooku @rajdslaska, Instagramie @rajd_slaska i Twitterze @RajdSlaska. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rajdslaska.pl/

