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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
- STW Drift Challenge - Polska



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.



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.



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:

Wyświetlacz:

- 4,4 V8 M62B44 (silnik  BMW),
- turbo borgwarner 300 SX,
- gwintowane XYZ Super Street,
- drążki K-Sport,
- poliuretany,
- powiększony skręt kół Wisefab,
- dyferencjał od Nissan 350 Z,
- ręczny hydrauliczny K-Sport,
- 2x fotelBimarco,
- 2x pasy czteropunktowe,
- kierownica Sparco,
- klatka bezpieczeństwa – Trela   
  Motorsport,
- zespolony z komputerem 
  sterującym silnikiem, wyświetla  
  wszystkie parametry pracy.

Nadwozie:

Plany na nadchodzący sezon:

- bodykit Origin
- ductail (lotka tylnej klapy)

- body aerokit
- felgi 18 cali



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.

Podczas kolejnych zawodów tego sezonu w których Sebastian brał udział zawsze kończył na podium  
i to prawie zawsze na jego pierwszym stopniu. Biorąc udział równolegle w dwóch ligach driftingowych 
– pucharze Polski DRIFT OPEN oraz STW Drift Challenge, zakończył obie zajmując w klasyfikacji  
generalnej pierwsze miejsce, będąc objawieniem sezonu.

Przed sezonem 2016 zapadła decyzja aby 
spróbować swoich sił na arenie między-
narodowej. Wybór padł na mistrzostwa Europy - 
King Of EuropePro 2 series. Zawody odbywają 
na torach całej Europy. W tym sezonie Sebastian 
pojawił się w Austrii w Greinbach, w Niemczech 
na torze DTM w Oschersleben oraz na Słowacji 
na sławnym Slovakia Ring.

Pierwsza konfrontacja z rywalami z Europy wypadła nadspodziewanie dobrze. Na niełatwym górskim 
torze w Austrii, samochód spisywał się wyśmienicie, co Sebastian przekuł na I miejsce na poidium.

Kolejny start w Niemczech na wspaniałym torze DTM sprawiał ogromną przyjemność z samej jazdy na 
takim obiekcie. Dodatkowym smaczkiem było to, że sędzią głównym był sam Keiichi Tsuchiya - człowiek, 
który wymyślił drift. Również na tutaj Sebastian stanął na podium – na jego drugim stopniu.

Podczas finałowej rundy na Słovakia Ring, podczas finałów samochód Sebastiana nie rozwijał pełnej 
mocy, co uniemożliwiło mu nawiązania równej walki z rywalami. Jednak zajęcie IV miejsca, dało mu  
w efekcie I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz tytuł mistrza Europy.



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. 
Zawody w których startuje Sebastian są transmitowane na żywo przez YouTube, a fanpage King Of  
Europe ma ponad 1 milion fanów. Program „Motosport i okolice” regularnie kilka razy w roku  
przeprowadza wywiady z zawodnikiem. Poza tym pojawiają się informacje w wiadomościach  
telewizyjnych i na różnych portalach. Sebastian jest również zapraszany na różnego rodzaju imprezy 
motoryzacyjne. Podczas Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, które odbywały się w Sopocie, 
gdzie dał bardzo widowiskowy pokaz driftu.

W roku 2017 roku planowane jest nakręcenie kilku odcinków z udziałem Sebastian w programie 
„Automaniak” w telewizji TVN Turbo.



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:
Podczas wywiadów zawodnik będzie miał na sobie odzież z logiem sponsora.
Logo sponsora pojawi się również w materiałach filmowych, fotograficznych oraz na stronie internetowej 
i fanpage.



Koszt wzięcia udziału w jednych zawodach w Europieoscyluje w granicach ok. 21 tys. PLN. 
Składa się na to głównie:

• Wpisowe na zawody – 1.000 PLN
• Transport samochodu na zawody (laweta) – 3.000 PLN
• Usługi mechanika (przygotowanie samochodu do zawodów i obsługa w trakcie) – 5.000 PLN
• Opony 40 szt.– 12.000 PLN
• Paliwo – 700 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 samochodu i związany z tym zakup nowych części.
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 tor (laweta) – 1.000 PLN
• Usługi mechanika (przygotowanie samochodu do treningu i obsługa w trakcie) – 2.500 PLN
• Opony – 3.000 PLN
• Paliwo – 300 PLN



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.

Sezon 2016 zakończył zdobyciem tytułu mistrza Europy King Of Europ Pro 2 series.

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 3 - 4 tys.pln na każdy start Sebastiana. Dla wielu 
przedsiębiorstw taka kwota jest nieodczuwalnym wydatkiem. Aby obronić tytuł mistrzowski, w sezonie 
2017 planowane są 4 starty. Każdy start to wydatek rzędu 21 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.

Jak każdy wie, coraz więcej ludzi korzysta 
z samochodów. Umiejętności związane  
z bezpiecznym prowadzeniem pojazdów 
oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach 
są niezwykle cenne i nierzadko ratują życie. 
Niewątpliwie sport ten pozwala nabyć te 
umiejętności.

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. Imprezy są transmitowane na żywo również w internecie.



Menadżer:  Przemysław Matuszewski  tel. 512-548-820  e-mail: przemek@axis.biz.pl


