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Druga runda Halowych Mistrzostw Polski odbyła się na 

terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie 

Targów Hobby. 

II EHMP Onroad rozpoczęła się piątkowymi treningami. Nim to nastąpiło w Hali nr 5 zbudowano olbrzymi tor 

wykładzinowy. Zaś jego długość po obwodzie – po optymalnej linii jazdy wynosił aż 150 metrów. Większość z 

nich pokrywały szybkie odcinki. Jednakże łączące je zakręty dla wielu okazały się dużo trudniejsze, niż 

początkowo sądzili. 

W sobotę rano wyścigi rozpoczęły się treningami kontrolowanymi. Przyczepność była niska, jednak 

zwiększała się z każdym wyścigiem, a wraz z tym rósł poziom adrenaliny i emocje. Natomiast po dwóch 

treningach Sędzia Główny zrobił przegrupowanie i ogłosił rozpoczęcie kwalifikacji. Tego dnia było aż cztery 

wyścigi kwalifikacyjne. Po nich, na koniec dnia było już wiadomo, kto z jakiej pozycji wystartuje w finałach. 
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Niedzielny poranek. Po krótkim treningu Sędziowie wyznaczyli pola startowe w systemie F1. Te ostatnie trzy 

wyścigi – finałowe zadecydowały o końcowych rezultatach. W trakcie których emocje sięgnęły zenitu, zwłaszcza 

wśród najmłodszych, którzy jeszcze nie do końca potrafią sobie z nimi radzić. I jak zwykle Impreza zakończyła 

się tradycyjną uroczystością. A poniżej wyniki w poszczególnych klasach: 



Wyniki: 
Kia Hobby Pro: 

 

1. Andrzej Różycki 

2. Rafał Fogiel 

Kia Hobby Junior: 

 

1. Ivan Kovhan 

2. Marcin Świerczyński 

3. Ziemir Strzelecki 



E-10 TC Kadet: 

 

1. Paweł Miąsek 

2. Ziemir Strzelecki 

3. Bartłomiej Krysiak 

E-10 TC Spec 17.5T: 

 

1. Marcin Grygiel 

2. Arkadiusz Lippich 

3. Dominik Wąsikowski 



E-10 Formuła: 

 

1. Tomasz Małkiewicz 

2. Jakub Małkiewicz 

3. Jacek Rogoziński 

E-12: 

 

1. Norbert Omelańczuk 

2. Michal Tronowski 

3. Tomasz Małkiewicz 



E-10 Truck: 

 

1. Andrzej Różycki 

2. Dariusz Smyk 

3. Rafał Fogiel 

 

 

Gratulujemy zwycięzcom ! 

 

 

 

Należy podkreślić, że udział w tych zawodach wziął również wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach modeli 

zdalnie sterowanych oraz wychowanek i członek Komisji Modeli Motoryzacyjnych Automobilklubu Polski – 

Arkadiusz Smyk ! Całe zawody poświęcił on na trening oraz testy nowego sprzętu do Mistrzostw Świata Modeli 

OnRoad 2020. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za naszego reprezentanta ! 

  



Na Targi, tuż obok naszego toru przygotowane zostały wspaniałe atrakcje dla dzieci oraz wszystkich 

uczestników targów i naszej licznej publiczności. Były to: 

Tor Slotcarowy Carrera: 

 

 



Plac zabaw dla dzieci ,,BRUDER’’: 

 

 

 



Oraz, 

Tor RC do nauki jazdy modelem zdalnie sterowanym: 

  

 

 



Warto zaznaczyć, że udział w naszych zabawach dla publiczności wzięło udział łącznie ponad 3000 

osób ! Wszystkie 3 atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, z czego jesteśmy bardzo 

zadowoleni. 

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim zwycięzcom naszych zawodów i atrakcji. Nieopisane 

podziękowania należą się organizatorom oraz współorganizatorom, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić 

tę wspaniałą imprezę ! W szczególności pragniemy podziękować: Firmie ATA Świat Modeli – głównemu 

organizatorowi imprezy, Grupie MTP Poznań – organizatorowi Targów Hobby, a także: Automobilklub 

Polski oraz Stadlbauer Polska. 

 

Pozdrawiamy serdecznie, 

ATA Team 

Niko Triandafilidis 

Maciej Bauk 

 

Poniżej kilka dodatkowych zdjęć z imprezy: 

 

 

 



 

 



 

 


