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drifting

Drifting to obecnie najszybciej rozwijający się sport motorowy na świecie. Zadaniem zawodnika jest  
zerwanie przyczepności tylnych kół samochodu (zwanego w tej dyscyplinie driftowozem) przy dużej 
prędkości oraz jazdę w kontrolowanym poślizgu po wyznaczonym torze jazdy. Zawodnik musi w ten 
sposób kontrolować auto, aby przez całą trasę było w poślizgu.

Początki tego motorsportu datowane są na lata 60-te, a miejscem zwanym kolebką driftingu jest 
kraj kwitnącej wiśni – Japonia. To właśnie tam urodziło się to, co aktualnie zostało przeniesione na 
tory wyścigowe na całym świecie, gdzie możemy je podziwiać. Ludzie ścigający się po górskich 
serpentynach odkryli sposób by nie wytracać prędkości przed dojazdem do zakrętu, poprzez 
spowodowanie uślizgu tylnych kół tak aby wprowadzić auto w kontrolowany poślizg co przekłada 
się na większą prędkość. W 1987 roku na legendarnym torze Tsukuba odbyły się pierwsze 
legalne zawody driftingowe, które stały się początkiem największej do dzisiaj serii D1 Grand Prix.  
Po Japończykach drifting pokochali Australijczycy i Amerykanie. Dzięki działaniom tych ostatnich nowy 
sport poznał cały świat.

Pierwsze oficjalne zawody driftingowe w Polsce odbyły się w 2004 roku. Od 2006 roku organizowane są 
regularnie, kilkurundowe serie.

Obecnie niemalże każdy kraj na świecie posiada własną ligę driftingową. Spośród najbardziej znanych lig 
na świecie wymienić możemy:

- D1GP – Japonia
- Formula DRIFT – USA
- King Of Europe – Europa
- Drift Allstars – Europa
- Drift Masters GP – Polska
- Driftingowy Puchar Polski Drift Open – Polska



przebieg zawodów

Pierwszą częścią zawodów są eliminacje, podczas których każdy z zawodników pokonuje trzykrotnie 
wyznaczoną trasę. Wówczas zespół sędziów przyznaje punkty za prędkość (max 30 pkt), kąt wychylenia 
(max 30 pkt), prędkość (max 30 pkt) i widowiskowość (max 10 pkt). Maksymalnie zawodnik może zdobyć 
100 pkt za przejazd.

W kolejnym etapie 32 kierowców (zwanych TOP 32) pokonuje tą samą trasę w parach. Pary dobierane są 
na podstawie wyników z kwalifikacji – zwycięzca mierzy się z 32 zawodnikiem, 2 z 31 itd. W każdej parze 
rozgrywane są dwa przejazdy, podczas których sędziowie rozdzielają pulę 10 punktów.

Zwycięzca awansuje zgodnie z systemem pucharowym, aż do finału. W przypadku remisu przeprowadzana 
jest dogrywka. Rozgrywany jest również przejazd o miejsce trzecie.



zasady oceniania

Przejazdy oceniane są na podstawie czterech współczynników:

- linia przejazdu

 
- kąt wychylenia

- prędkość

- widowiskowość

wyznaczony przez sędziów najlepszy sposób pokonania trasy dryftem. Liczy się 
jak najlepsze jej naśladowanie. W linii przejazdu często zawarte są clipping pointy 
(clipping point – wyznaczony przez sędziów cel, jaki zawodnicy muszą osiągać 
podczas przejazdów w drifcie, może to być punkt lub linia, np. betonowa banda),

kąt pod którym auto driftuje, im większy tym lepiej,

to prędkość driftu, wprowadzenia do zakrętu, prędkość pokonywania zakrętów – 
im większa tym lepiej,

czynnik ten opiera się na wielu rzeczach, takich jak ilość generowanego dymu 
podczas przejazdu, ogólny wygląd zewnętrzny oraz reakcja publiczności.



Sebastian

Cechą charakterystyczną młodego zawodnika 
jest jego charyzma, pewność siebie i opanowanie. 
Opanowanie i koncentracja podczas jazdy 
pozwala Sebastianowi zawsze dobrze ocenić 
sytuację podczas startów.

Imię: SEBASTIAN
Nazwisko: MATUSZEWSKI
Wiek: 18 lat
Wzrost: 192 cm
Data urodzenia: 22 stycznia 1997 r.
Znak zodiaku: Wodnik

Sebastian od samego początku postawił na dobrą promocję swojej osoby przez co jest teraz 
rozpoznawalny jako zamaskowany kierowca przypominający do złudzenia tego, który występuje w bardzo 
znanym, angielskim motoryzacyjnym show. Wszystko za sprawą identycznego ubioru używanego przez 
zamaskowaną postać.



NISSAN 200SX, model S14, 1996 rok

Silnik :
Zawieszenie:

Hamulec:
Wnętrze:

Dodatkowe 
zegary:

- 4,4 V8 M62B44 (silnik BMW),
- gwintowane XYZ Super Street,
- drążki K-Sport,
- poliuretny,
- powiększony skręt kół,
- ręczny hudrauliczny K-Sport,
- 2x fotel Bimarco Futura,
- 2x pasy czteropunktowe,
- kierownica Sparco,
- klatka bezpieczeństwa – 
  Trela Motorsport
- temperatura oleju,
- temperatura płynu chłodzącego,
- ciśnienie oleju.

Nadwozie:

Plany na
nadchodzący
sezon:

- bodykit Origin
- ductail (lotka tylnej klapy)
- dołożenie turbosprężarki 
  i uzyskanie  mocy ok. 500



sukcesy

Sebastian Matuszewski to jeden z najmłodszych 
drifterów w Polsce. Siedząc zaledwie drugi raz  
w życiu za kierownicą swojego auta, dostał się  
do TOP 16 w bardzo mocno obsadzonych 
zawodach DRIFT OPEN, gdzie startowali czołowi 
zawodnicy z całej Polski. Jest to nie lada wyczyn 
jeśli w stawce startuje 75 zawodników.

Drugie zawody to II runda STW DRIFT CHALLENGE 2013. Tutaj Sebastian nie okazał żadnego respektu 
starszym i bardziej doświadczonym kolegom w mocniejszych maszynach i zajął dwa drugie miejsca  
w klasach Challenge i Adagio tylko minimalnie ustępując zwycięzcom. W tych zawodach również startowali 
zawodnicy biorący udział w mistrzostwach Polski oraz w imprezach międzynarodowych. Od tamtej pory 
Sebastian nie schodził już z podium do końca sezonu.

Podczas III rundy STW DRIFT CHALLENGE 2013 nie pozostawił nikomu żadnych wątpliwości co do 
swojego talentu i udowodnił, że miejsca na podium nie były dziełem przypadku. Wygrał rywalizację  
w swojej klasie i zajął imponujące trzecie miejsce w klasie Adagio, co uczyniło go sensacyjnym liderem 
 w klasyfikacji generalnej.

Na zakończenie serii STW DRIFT CHALLENGE 
2013 podczas IV rundy, Sebastian bezapelacyjnie 
wygrał te zawody zajmując pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej zdobywając Puchar 
Polski w swojej klasie. Startując w klasie Adagio 
pokonał wice mistrza Polski i tym samym wygrał 
klasyfikację generalną w tej klasie.

Kolejna runda DRIFT OPEN odbyła się na 
wspaniałym torze w Koszalinie. Tutaj również, 
mimo problemów z samochodem, Sebastian 
stanął na podium zajmując trzecie miejsce w swojej 
klasie. Wspaniałym widowiskiem było starcie 
aktualnego mistrza Polski – Bartka Stolarskiego 
w 900 konnym potworze (Nissan 200SX) zwanym 
„The smog machine”, z Sebastianem, gdzie 
młody zawodnik be respektu dla starszego kolego 
dzielnie walczył doprowadzając do przejazdów 
dogrywkowych. Dopiero tutaj musiał ustąpić 
trzykrotnie mocniejszej maszynie i doświadczeniu 
Mistrza.

Ostatnią rundę Pucharu Polski Drift Open 
Sebastian zakończył przywożąc ze sobą dwa 
puchary. Jeden za wygranie tej rundy, a drugi za 
wygranie klasyfikacji generalnej w Driftingowym 
Pucharze Polski.

Sebastian ma zaledwie 18 lat, zadebiutował w 2013 roku i jako debiutant wygrał wszystko co tylko mógł 
wygrać w swojej klasie, zarówno kolejne organizowane zawody jak i klasyfikację generalną Driftingowego 
Pucharu Polski: DRIFT OPEN oraz STW DRIFT CHALLENGE w swojej klasie będąc oczywiście sensacją 
i objawieniem sezonu.



media

Sukcesy młodego zawodnika przyczyniły się do zainteresowania się jego osobą mediów, co może 
przynieść sponsorom dodatkowe korzyści w postaci reklamy w telewizji czy na serwisach internetowych. 
Międzynarodowe zawody serii Drift Masters GP w których zawodnik bierze udział, są transmitowane przez 
kanał TV nSport+. takżeSebastian udzielał również kilku wywiadów dla TVN Turbo oraz innych mediów jak 
radio i prasa. Współpracuje także z najpopularnieszym blogiem driftingowym Driftblog.

Sebastian jest również zapraszany na różnego rodzaju imprezy motoryzacyjne. Podczas Górskich 
Samochodowych Mistrzostw Polski, które odbywały się w Sopocie, Sebastian dał bardzo widowiskowy 
pokaz driftu. Zawodnik został zaproszony także na zlot VW Mania, który odbył się na lotnisku w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie również zademonstrował przed liczną publicznością swoje umiejętności.



co w zamian?

W ramach współpracy oferujemy możliwość:

• wykorzystania całej lub części powierzchni samochodu,
• ustawienia standów przy namiocie serwisowym lub zamontowanie na nim flag, balonów,
• umieszczenia maty pod samochodem o wymiarach odpowiadających powierzchni pod namiotem 

serwisowym (mata wystaje poza obrys samochodu),
• zawodnik oraz obsługa zobowiązani będą do noszenia odzieży udostępnionej przez sponsora,
• wykorzystania całej lub części powierzchni kombinezonu zawodnika,
• wykorzystania namiotu serwisowego dostarczonego przez sponsora,
• umieszczenia banera/banerów sponsora na terenie organizowanych zawodów.

Ponad to:

W każdym wywiadzie zawodnik będzie zobowiązany podkreślić współpracę ze sponsorem.
Logo sponsora pojawi się również w materiałach filmowych, fotograficznych oraz na stronie internetowej 
i fanpage.



koszty

Koszt wzięcia udziału w jednych zawodach w Polsce oscyluje w granicach ok. 12 tys. PLN.
Składa się na to głównie:

• Wpisowe na zawody – 1.500 PLN
• Transport samochodu na zawody (laweta) – 1.500 PLN
• Usługi mechanika (przygotowanie samochodu do zawodów i obsługa w trakcie) – 5.000 PLN
• Opony – 3.500 PLN
• Paliwo – 500 PLN

Dodatkowo dochodzą koszty związane z dojazdem zawodnika oraz ekipy towarzyszącej (pomoc 
mechanika, fotograf), noclegu i kateringu podczas zawodów.
Niekiedy niebagatelnym kosztem mogą być naprawy awarii samochodu i związany z tym zakup części 
zamiennych.

Do kosztów należy zaliczyć również przygotowanie samochodu do sezonu. Jeżeli nie są dokonywane 
żadne modyfikacje auta, koszt taki wynosi ok. 15.000-20.000 PLN.
Koszty związane z wyjazdem na jednodniowy trening wynoszą odpowiednio:

• Transport samochodu na zawody (laweta) – 1.000 PLN
• Usługi mechanika (przygotowanie samochodu do treningu i obsługa w trakcie) – 3.000 PLN
• Opony – 3.500 PLN
• Paliwo – 500 PLN



podsumowanie

Sebastian Matuszewski zadebiutował w drifcie w 2013 roku i jako debiutant wygrał wszystko, co tylko 
mógł wygrać w swojej klasie, zarówno kolejne organizowane zawody, jak i klasyfikację generalną Pucharu 
Polski będąc oczywiście sensacją i objawieniem sezonu.

Każdy sport samochodowy jest niezwykle kosztowny. Aby kontynuować dalsze starty, tego niezwykle 
uzdolnionego młodzieńca, co zdążył już udowodnić, niezbędne jest wsparcie z zewnątrz. Rodzina 
Sebastiana wspiera go jak może ale nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować mu kontynuacji startów. 
Nie chcemy aby kolejny polski talent zniknął z powodu braku funduszy. Wystarczy jedynie aby kilka firm 
zgodziło się przeznaczyć kwoty rzędu 1 – 2 tys. pln na każdy start Sebastiana. Dla wielu przedsiębiorstw 
taka kwota jest nieodczuwalnym wydatkiem. W sezonie 2016 planowanych jest ok. 10 startów. Każdy start 
to wydatek rzędu 10 tys. PLN.

Samochód którym startuje zawodnik, jest 
pojazdem firmowym umożliwiającym nanoszenie 
na nim reklam. Dzięki temu, na każdą kwotę jaką 
zdecydują się Państwo przeznaczyć, otrzymacie 
fakturę VAT za usługę reklamową.

Samochód Sebastiana został zbudowany 
przez byłego zawodnika. Jest on zawodowym 
mechanikiem. Cały czas jest również przez niego 
serwisowany, dzięki temu nigdy nie mieliśmy 
jeszcze sytuacji aby awaria uniemożliwiła start  
w zawodach. Służy również swoim 
doświadczeniem w startach i wspomaga 
Sebastiana trenerskimi radami.

Z uwagi na bardzo dużą widowiskowość driftingu, 
przyciąga on ogromne rzesze widzów. Na 
każde zawody przychodzą tysiące pasjonatów 
samochodów, często z całymi rodzinami. Staje 
się on coraz bardziej medialny. Polska seria 
zawodów DriftMasters GP jest relacjonowana  
m. in. na kanale nSport+.

Możliwość startów w tych seriach uzależniona 
jest od budżetu.

Przed startami planowane jest zamontowanie do 
samochodu turbiny lub kompresora i podniesienie 
mocy do ok. 500 KM.

W sezonie 2016 planowane starty wyglądają 
następująco:
- Drift Masters GP,
- Puchar Polski Drift Open,
- King Of Europe.



kontakt

Menadżer: 
Przemysław Matuszewski

tel. 512  548  820

e-mail: przemek@axis.biz.pl


