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Weekend pełen VERVY w Gdyni
10. edycja VERVA Street Racing będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz. Organizatorzy motoryzacyjnego święta przygotowali mnóstwo atrakcji nie tylko
dla fanów sportu. Już teraz warto sobie zarezerwować przedostatni weekend wakacji i wybrać się nad morze. W tym roku VERVA Street Racing opanuje Gdynię.

V

ERVA Street Racing wchodzi na
zupełnie inny poziom rozrywki
i emocji. Sierpniowa edycja po
raz pierwszy w historii potrwa
aż dwa dni. - Sport w naszej strategii
sponsoringowej odgrywa istotną rolę.
PKN ORLEN jako czempion polskiej gospodarki konsekwentnie angażuje się we
wspieranie motorsportu, w którym nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na międzynarodowych arenach. VERVA Street
Racing to wydarzenie na najwyższym
poziomie. Jego jubileuszowa edycja odbędzie się w Gdyni. Kolejna prospołeczna inicjatywa na Pomorzu pozwoli nam
jeszcze bardziej zacieśnić relacje z tym
regionem – mówi Daniel Obajtek, Prezes
Zarządu PKN ORLEN.
Przedstawicieli miasta nie trzeba było
długo namawiać do podjęcia współpracy. – To dla nas ogromne wyróżnienie.
Cieszę się, że jesteśmy częścią tak wielkiego projektu, realizowanego z myślą
o mieszkańcach i turystach w każdym

wieku - uzupełnia prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Bo faktycznie emocji nie zabraknie.
Największą atrakcją będzie bez wątpienia jedyna w Polsce możliwość podziwiania Roberta Kubicy za kierownicą bolidu Formuły 1. Nie zabraknie także innych gwiazd motorsportu związanych z ORLEN Team - Kuby
Przygońskiego, Adama Tomiczka, Maćka Giemzy, Kacpra Wróblewskiego czy
reprezentantów Polski na żużlu. Dziać
się będzie także w powietrzu za sprawą grupy akrobacyjnej Żelazny, pilota Artura Kielaka czy Wojtka Bógdała
– Mistrza Świata w Motoparalotniarstwie. Nadmorska lokalizacja wydarzenia pozwoli również na zaprezentowanie możliwości superszybkiej łodzi
motorowodnej, która również znalazła
się w programie imprezy. VERVA Street Racing to jednak przede wszystkim
okazja do spędzenia czasu z rodziną.
W tym roku strefa dla najmłodszych

będzie największą w historii cyklu.
Oczywiście nie zabraknie tam dmuchańców, skoczni, trampolin, zjeżdżalni czy bungee, a także strefy do zabaw klockami nad którymi pieczę będą
sprawowali wykwalifikowani animatorzy. Dla młodych inżynierów i konstruktorów, organizatorzy przygotowali specjalną strefę, w której będzie
okazja do stworzenia samochodu wyścigowego. Z kolei każdy, który marzy,
aby zostać strażakiem będzie miał okazję przebrać się w profesjonalny strój
i ugasić kontrolowany pożar. Dla nieco starszych przygotowano symulatory
jazdy samochodem rajdowym, motocyklem sportowym i żużlowym oraz bolidem F1. Dorośli uczestnicy wydarzenia
będą mogli sprawdzić się w strefie bezpiecznej jazdy z symulatorem zderzenia czy dachowania oraz założyć „alkogogle”, które uzmysłowią, co czuje kierowca będący pod wpływem alkoholu
i jak obniża się jego refleks.

VERVA Street Racing to także okazja
zobaczenia z bliska wspaniałych samochodów. Na Pit Party podziwiać będzie
można ponad 500 pojazdów podzielonych na wiele kategorii. Na pewno największe wrażenie zrobią Supercars, czyli te najszybsze i najbardziej luksusowe.
A oprócz nich także amerykańskie, militarne, terenowe i te pamiętające czasy
PRL. A jak wiele można zmienić w standardowym samochodzie? Odpowiedź na
to pytanie będzie można znaleźć w strefie tuning. Na wszystkich, którzy zgłodnieją czekać będą foodtrucki oraz Stop
Cafe, znane ze stacji benzynowych PKN
ORLEN. A popołudniu i wieczorem sceną zawładnie muzyka na żywo. W sobotę od godz. 19 zagrają: Lipali, The Cassino i Sylwia Grzeszczak, w niedzielę od
godz. 17: Luxtorpeda, Daria Zawiałow
i C-Bool.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jubileuszowej edycji VERVA Street Racing jest
bezpłatny.
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Na torze…

HISTORIA

VERVA Street Racing swoją historię rozpoczęła w 2010
roku, kiedy w sercu Warszawy spotkało się ponad 60 samochodów wyścigowych i rajdowych. Do tego kilkanaście motocykli oraz najsłynniejsze motosportowe ekipy.
Były to pierwsze w Polsce wyścigi na torze zbudowanym w centrum miasta.

Od kiedy do wielkiego ścigania wrócił Robert Kubica, wśród Polaków gigantycznie wzrosło
zainteresowanie F1. Żeby jednak z bliska przyjrzeć się umiejętnościom kierowców, trzeba liczyć
się z dalekimi i drogimi wyprawami. Ale nie podczas VERVA Street Racing. Nasz jedyny kierowca
w F1 na torze ulicznym w Gdyni pokaże możliwości swojego bolidu.

2011
Podczas swojej drugiej edycji VERVA Street Racing zgromadziła w Warszawie aż 85 tysięcy widzów, 110 pojazdów
sportowych i wyczynowych. Do Polski przyjechały ekipy
z 10 krajów Europy w tym zwycięzcy największych wyścigów oraz rajdów na świecie.

T
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2012
Trzecia edycja jedynych organizowanych na tak wielką skalę wyścigów ulicznych pobiła absolutne rekordy. Do Warszawy przyjechało ponad 210 wyczynowych samochodów
i motocykli, które wystąpiły w aż 38 przejazdach w ciągu
prawie 5 godzin imprezy.
2013
Czwarta, specjalna edycja VERVA Street Racing wraz z polskim debiutem jednego z najpopularniejszych spektakli
motoryzacyjnych na świecie Top Gear Live zelektryzowała
niemal 60 tysięcy zgromadzonych na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Imprezę wypełniły wyścigi i popisy najlepszych polskich kierowców z ORLEN Team i VERVA Racing
Team oraz brytyjski humor w wykonaniu słynnych prezenterów – Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya.
2014
Piąta edycja największego festiwalu motoryzacyjnego w tej
części Europy, czyli VERVA Street Racing. Płyta boiska Stadionu Narodowego zamieniła się w pustynne wydmy, które
utworzyły wymagający tor rajdowy dla czołówki kierowców z Polski i ze świata. Rywalizacji sportowej towarzyszył
występ światowej gwiazdy muzycznej – Jamiroquai!
2015
VERVA Street Racing, największe motoryzacyjne show
w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaproszenie do udziału
w szóstej edycji wydarzenia ponownie przyjęli legendarni
brytyjscy prezenterzy – Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May.
2016
Siódma edycja przyjęła formę Narodowego Święta Motoryzacji i była rekordowa pod względem frekwencji. Ponad 110
tysięcy uczestników na specjalnie zbudowanym torze na
Błoniach PGE Narodowego mogło podziwiać ponad 600 pojazdów w 23 strefach tematycznych o łącznej mocy 250 tys.
koni mechanicznych. To był największy piknik motoryzacyjny w tej części Europy.
2017
VERVA Street Racing po raz pierwszy wyruszyła w trasę, by
podzielić się doświadczeniem, mocą i energią z polskimi fanami. Ósma edycja VERVA Street Racing odbyła się w Płocku, na Stadionie Wisły i otaczającym go terenie. Najnowsze,
najdroższe i najszybsze przykłady współczesnej motoryzacji w zestawieniu z zabytkowymi, legendarnymi a przede
wszystkim unikatowymi autami.

Fot. mat. pras.

o najbardziej wyjątkowe
przedsięwzięcie podczas
tegorocznej VERVA Street Racing. Na gdyńskim
Skwerze Kościuszki powstanie
wyjątkowy tor z siedmioma zakrętami i jednym ciasnym nawrotem. Robert Kubica stanie
do pokazowej jazdy razem z kolegą z teamu ROKiT Williams
Racing George’m Russellem. Co
warte podkreślenia, obaj wsiądą do bolidu doskonale znanego z torów Formuły 1. Na niespełna kilometrowym torze superszybkie samochody rozpędzą
się do prędkości około 200 km/h.
Organizatorzy nie zapominają
również o bezpieczeństwie. Tor
od trybun oddzielą potężne betonowe zapory, zadbano również o odpowiednie oświetlenie
toru i profesjonalne pola startowe. VERVA Street Racing po raz
kolejny udowadnia, że wyznacza światowe standardy w pokazach motoryzacyjnych.
Uliczny tor w Gdyni będzie
areną zmagań nie tylko Kubicy
i Russella. Swoje umiejętności
driftowe pokaże tu także Kuba Przygoński, aktualny mistrz
Polski w tej dyscyplinie. Ale to
dopiero początek atrakcji, bo
uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli na kontakt z szerokim wachlarzem sportów samochodowych. Na torze zobaczymy najlepszych polskich kartingowców w różnych kategoriach wiekowych startujących
w seriach: ROK i Rotax. Do tego
wyścigi KIA Platinum Cup i samochodów GT i Le Mans. Swoje
występy będą również mieli motocykliści, w tym reprezentacja
Polski na żużlu, która wyjątkowo będzie rywalizowała na asfaltowej nawierzchni.
Drugi dynamiczny tor powstanie na Skwerze Arki Gdynia dla
amatorów nie tylko sportowej
rywalizacji, ale także zwolenników motoryzacyjnego szaleństwa. Zobaczymy tam chociażby driftującą ciężarówkę, pokaz FMX, stunt czy Gymkhany.
Z kolei możliwości samochodu
WRC zaprezentuje jeden z najbardziej perspektywicznych
kierowców młodego pokolenia
- Kacper Wróblewski z ORLEN
Team.

2018
9. edycja VERVA Street Racing odbyła się w Krakowie pod
hasłem „100 lat motoryzacji”. Widzowie mogli podziwiać
ponad 500 unikatowych pojazdów, w tym klasycznych reprezentantów polskiej historii motoryzacji. Jak co roku,
nie zabrakło dynamicznych pokazów ORLEN Team z Kubą
Przygońskim na czele oraz motocyklowych akrobacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też strefa rodzinna pełna atrakcji dla najmłodszych fanów motoryzacji.

Na plaży…
Dakar kojarzy ci się z niedostępnym dla zwykłego kibica rajdem gdzieś na
końcu świata? Czas zmienić wyobrażenia. Podczas jubileuszowej
VERVA Street Racing fragment gdyńskiej plaży miejskiej tuż obok Skweru
Kościuszki zamieni się w trasę znaną z najtrudniejszego rajdu świata. A za
kierownicą dakarowego samochodu zasiądzie m.in. Kuba Przygoński.

K

kierowca ORLEN Team również pokazuje się z najlepszej strony. Po zakończonym
11 sierpnia Hungarian Baja awansował
na bardzo dobre czwarte miejsce i wciąż
liczy się w walce o końcowy triumf. Przygoński na ostatnim Dakarze zajął świetne
czwarte miejsce, a w przyszłorocznej edycji jest w stanie powalczyć nawet o podium w klasyfikacji generalnej.
Dakarowy ORLEN Team to nie tylko
Przygoński, ale także dwaj niezwykle
utalentowani motocykliści - Adam Tomiczek i Maciej Giemza. Obaj mają już
za sobą dakarowe przetarcie, a w tym
sezonie świetnie radzą sobie w Pucharze Świata. Na Węgrzech Tomiczek był
najszybszy, a Giemza dojechał do mety
z trzecim czasem.
Strefa Dakar to nie tylko możliwość
przyjrzenia się umiejętnościom zawodników ORLEN Teamu. Wyjątkowe miejsce na miejskiej plaży stanie się też wyzwaniem dla innych pojazdów - buggy
i ciężarówek.

Fot. mat. pras. (2)

ibicom Dakar kojarzy się przede
wszystkim z pustynią. A to
błędny tok rozumowania. Wiele odcinków dakarowych czy
cross-country odbywa się właśnie w sąsiedztwie morza. Ostatnie edycje Rajdu
Dakar odbywały się m.in. w Chile, gdzie
etapy przebiegały naprzemiennie albo
w górach albo właśnie po plaży. Nadmorski teren to niezwykle wymagające
miejsce. Kierowcy muszą uważać, żeby
większa fala nie zalała im samochodu,
z kolei piasek jest bardzo sypki. Można
z łatwością zakopać w nim samochód
czy motocykl.
Podczas VERVA Street Racing będzie
można z bliska zobaczyć, jak w takich
warunkach radzi sobie Przygoński. A to
jeden z najlepszych kierowców świata. W ubiegłym roku wygrał prestiżowy
Puchar Świata w rajdach cross-country,
czyli serię niezwykle wymagających rajdów terenowych, nazywanych przez kierowców „mini-dakarem”. W tym sezonie
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Na wodzie i w powietrzu…
Po raz pierwszy w historii VERVA Street Racing atrakcji nie zabraknie także na wodzie i w powietrzu. A dostarczą je prawdziwi mistrzowie – Grupa Żelazny,
Artur Kielak i Wojtek Bógdał. - Pierwszy raz bierzemy udział w takim przedsięwzięciu. Już nie mogę się doczekać - mówi podekscytowany Bógdał.

D

la mnie to wyjątkowa sprawa, bo nie dość, że pojawimy się przed tak liczną
publicznością, to jeszcze
wszystko dzieje się w stulecie założenia Aeroklubu Polskiego. Nasz jubileusz zbiega się bowiem z dwudziestoleciem istnienia ORLEN Team – dodaje
Bógdał, członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej, Indywidualny Slalomowy Mistrz Świata, zdobywca złota na
Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich.
Podczas tegorocznego VERVA Street
Racing Bógdał wykona dwa przeloty na
motoparalotni. – Podczas pierwszego
wezmę ze sobą białą oraz czerwoną racę i postaram się stworzyć biało-czerwoną flagę Polski. Drugi przelot to już
będzie pokaz ostrego schodzenia z wysokości 500 metrów – zdradza Bógdał.
Gdyńskie niebo opanują także piloci grupy akrobacyjnej Żelazny. W jej
skład wchodzą trzy trzystukonne samoloty. – Latają bardzo blisko siebie
i bardzo nisko, więc pokaz na pew-
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no zrobi wrażenie. Co zaprezentują?
Tego nie wiem, trzeba wybrać się na
VERVA Street Racing, żeby się przekonać - dodaje ze śmiechem Bógdał.
Grupa Żelazny specjalizuje się pokazach akrobacyjnych. Na niebie pojawi się także inny czołowy pilot znany
z akrobatyki samolotowej. Artur Kielak stanie do wyścigu z potężną motorówką Fountain 29 o mocy 600 koni
mechanicznych. – To wielka maszyna,
o ogromnej mocy, ale wierzę w to, że
Artur da radę – mówi Bógdał. Do tego Kielak wykona przelot freestyle’owy, próbując zaprzeczyć powszechnie
znanym prawom fizyki. Pokaże, że samolotem można latać zupełnie inaczej
niż „normalnie”, czyli na przykład…
„do tyłu”. Artur to chłopak, który lata z przeciążeniami 9-10 G, a więc jego ciało bywa nawet dziesięciokrotnie
cięższe podczas wykonywania ewolucji. To są naprawdę duże przeciążenia,
które wymagają wielkich umiejętności
– kończy Bógdał.

PROGRAM VERVA STREET RACING
SOBOTA
12:00 – 19:00
PIT Party
13:00 - 19:00
Godziny otwarcia stref kibica
przy torach dynamicznych
14:00 – 15:00
Pokazy na torze F1 (Skwer
Kościuszki)
15:00 – 15:30
Pokazy na torze Action (Skwer
Arki Gdynia)
15:30 – 16:15
Pokazy na torze Dakar (Plaża
miejska)
16:15 – 17:00
Pokazy lotnicze i na wodzie
17:00 – 18:00
Pokazy na torze F1 (Skwer
Kościuszki)
18:00 – 18:30
Pokazy na torze Action (Skwer
Arki Gdynia)

18:30 – 19:00
Pokazy na torze Dakar (Plaża
miejska)
19:00 – 22:30
Koncerty
19:00 – 19:45
Lipali
20:00 – 21:00
The Cassino
21:15 – 22:30
Sylwia Grzeszczak
NIEDZIELA
10:00 – 17:00
PIT Party
11:00 – 17:00
Godziny otwarcia stref kibica
przy torach dynamicznych
12:00 – 13:00
Pokazy na torze F1 (Skwer
Kościuszki)
13:00 – 13:30
Pokazy na torze Action (Skwer
Arki Gdynia)

13:30 – 14:15
Pokazy na torze Dakar (Plaża
miejska)
14:15 – 15:00
Pokazy lotnicze i na wodzie
15:00 – 16:00
Pokazy na torze F1 (Skwer
Kościuszki)
16:00 – 16:30
Pokazy na torze Action (Skwer
Arki Gdynia)
16:30 – 17:00
Pokazy na torze Dakar (Plaża
miejska)
17:00 – 20:30
Koncerty
17:00 – 17:45
Luxtorpeda
18:00 – 19:00
Daria Zawiałow
19:15 – 20:30
C-Bool

