Obok Czarnej Góry wystartuje górski wyścig
samochodowy
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GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. zewn.). W najbliższy weekend Polski Związek Motorowy
zainauguruje cykl Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2022. Auto Moto Klub
Kłodzko odlicza już dni do startu 3. i 4. rundy rywalizacji, która odbędzie się w dniach 4 - 5
czerwca br. Na trasie w Siennej (rejon ośrodka narciarskiego Czarna Góra), obecnie
będącej dzielnicą Stronia Śląskiego, pojawi się cała czołówka GSMP. Wyścig na ziemi
kłodzkiej od lat uznawany jest za kultowy; tor uchodzi za trudny technicznie i jest lubiany
przez kierowców.

Jak zwykle okazjonalny tor wyścigowy powstanie na krętym odcinku drogi wojewódzkiej nr 392. To
trasa z Siennej do Przełęczy Puchaczówka, biegnąca właściwie przez teren ośrodka narciarskiego
Czarna Góra, która liczy 2770 metrów. Charakterystyka toru to przede wszystkim imponująca
różnica wysokości, która wynosi ponad 200 m, średni wznios to aż 7,3 %. Kierowcy będą mieli do
pokonania 10 zakrętów prawych i 12 lewych.
- Serdecznie zachęcamy, aby już teraz zarezerwować sobie pierwszy weekend czerwca na wyścig
górski w sąsiedztwie Czarnej Góry. Dokładamy wszelkich starań do takiego przygotowania trasy, by
zawodnicy mieli jak najlepsze warunki do rywalizacji a tym samym mogli zapewnić kibicom
wspaniałe widowisko - mówi Ireneusz Piątek, dyrektor 4. i 5. rundy GSMP. – Wierzymy, że pogoda

nam dopisze i uda się zorganizować dwudniowy motoryzacyjny piknik z centrum wydarzeń na
parkingu przy terenie hotelu Czarna Perła.
Kto faktycznie stanie do rywalizacji w podwójnej rundzie GSMP na ziemi kłodzkiej, okaże się dopiero
po 27 maja 2022, kiedy to zamknięta zostanie lista zgłoszeń. Oficjalna publikacja listy oraz
harmonogramów czasowych nastąpi 1 czerwca 2022 r.
Przy Czarnej Górze zawodnicy pojawią się w piątek, 3 czerwca 2022 r. – zaplanowano wtedy odbiór
administracyjny i badanie kontrolne BK1. Ich lokalizacja zaplanowana jest na terenie hotelu Czarna
Perła. Park serwisowy, podobnie jak w roku ubiegłym, usytuowany będzie na parkingu pod hotelem.
Oficjalny start zawodów przewidziano w sobotę, 4 czerwca 2022 r. o godz. 8:45. Kierowcy na trasę
ruszą po godz. 9:30. Rozpoczną się wtedy 3 podjazdy treningowe. Start wyścigu zaplanowano na
godz. 14:30. W niedzielę, 5 czerwca 2022r. treningi wystartują o godz. 9:00, a wyścig o godz. 13:00.
Przez oba dni rywalizacji odcinek drogi wojewódzkiej nr 392 na Czarnej Górze będzie czasowo
zamknięty dla ruchu drogowego: w sobotę, 4 czerwca w godz. 07:00 - 20:00, a w niedzielę, 5
czerwca w godz. 07:00 - 18:00. Zaplanowano objazdy.
Warto podkreślić, że rywalizacja w tegorocznym cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski
rusza w najbliższy weekend (20-22 maja). Do uczestnictwa w 19. Wyścigu Górskim Prządki Valvoline zgłosiło się około 70 kierowców. Taka frekwencja na inauguracji cyklu 2022 pozwala mieć
nadzieję, że lista zgłoszeń do Siennej zamknie się podobną liczbą zawodników.
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