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FIŃSCY KIEROWCY 
WYŚCIGOWI



¡ latający Fin = przydomek
używany w odniesieniu do
najwybitniejszych fińskich
sportowców w historii

¡ Wcześniej mówiono tak
wy łącznie o wybitnych fińskich
skoczkach narciarskich,
biegaczach olimpijskich, teraz
mówi się tak też o fińskich
kierowcach rajdowych.

¡ Paavo Nurmi – pierwszy fiński
sportowiec o przydomku
„latający Fin”

FENOMEN LATAJĄCEGO FINA

Paavo Nurmi – wielokrotny
mistrz biegów olimpijskich



¡ po łożenie naturalne – mnogość terenów leśnych (szczególnie
na pó łnocy), trudne warunki do treningów tamże

¡ sisu – typowy dla Finów hart ducha, odwaga i męstwo, które
przyczyniają się do wytrwałości w osiąganiu sukcesów

¡ praktyka

CO WPŁYWA NA SUKCESY FIŃSKICH 
KIEROWCÓW?



FORMUŁA 1



¡ przed 1978 – kariera w Formule 2
¡ 1978-1981 – debiut w Formule 1, mało 

udany, ciąg łe zmiany teamów: Theodore, 
ATS, Wolf i Skol Fittipaldi Team

¡ 1982 – starty dla teamu Williamsa i 
zdobycie tytułu mistrza świata F1

¡ 1983-1986 – mało udane starty Fina w 
teamie Williamsa, przejście na sportową 
emeryturę

¡ 1991-1995 – starty w niemieckiej serii 
wyścigów samochodów turystycznych DTM

¡ oprócz tego:
§ kierowanie karierą innego fińskiego kierowcy 

rajdowego, Miki Häkkinena

KEKE ROSBERG
PIERWSZY T Y TUŁOWANY F IN  W FORMULE 1



¡ jako 5-latek – rozpoczęcie kariery w kartingu
¡ 1987 – mistrz Skandynawskiej Formuły Ford

1600
¡ 1988 – mistrz Euro-serii Open Lotus
¡ 1990 – mistrz Brytyjskiej Formuły 3
¡ 1991 – debiut w Formule 1 w teamie Lotusa
¡ 1993-2001 – starty w teamie McLaren
¡ 1998 – mistrz Formuły 1 oraz tytuł

najlepszego sportowca roku Finlandii
¡ 1999 – mistrz Formuły 1
¡ 2005-2007 – starty w niemieckiej serii

wyścigów samochodów turystycznych DTM
¡ 2007-obecnie – przejście na sportową

emeryturę

MIKA HÄKKINEN
NAJBARDZIEJ  ZNANY F IN  W FORMULE 1



¡ jako 9-latek zaczynał karierę w kartingu
(1988-1994)

¡ fińska Formuła A (1995-1999)
¡ startował w brytyjskiej Formule Renault

i Ford do 2000 roku (w 2000 roku zdoby ł
tytuł mistrza świata Formuły Renault)

¡ 2001 – pierwsze starty Fina w Formule 1
(team Sauber)

¡ 2002-2006 – team McLaren
¡ 2007-2009 – team Ferrari
¡ 2007 – zdobycie tytułu mistrza świata F1
¡ 2009-2011 – starty w rajdowych

mistrzostwach świata WRC
¡ 2012-2013 – powrót do F1 (team Lotus)
¡ 2014-obecnie – team Ferrari

KIMI RÄIKKÖNEN
OBECNIE JEDYNY F IN  STARTUJĄCY W FORMULE 1



WRC i inne 
oficjalne 
mistrzostwa 
rajdów 
samochodo-
wych zalicza-
nych do kla-
syfikacji FIA 

INNE SPORTY 
MOTOROWE



¡ 1975 – początek kariery kierowcy
rajdowego

¡ 1980 – pierwsze zwycięstwo w karierze,
ustanowił wówczas rekord i do 2008 by ł
najmłodszym zwycięzcą rajdu
o mistrzostwo świata

¡ dziewięciokrotnie w swojej karierze
stawał na podium w rajdach mistrzostw
świata, zdoby ł w nich 194 punkty, wygrał
185 odcinków specjalnych.

¡ zginął 2.05.1986 podczas Rajdu Korsyki

HENRI TOIVONEN
CZYLI  S ISU NIE ZAWSZE POPŁACA



¡ od 1974 – starty w rajdach 
samochodowych

¡ 1976 i 1980 – rajdowy mistrz 
Wielkiej Brytanii

¡ 1981 – rajdowy mistrz świata
¡ 1983 – wygrana w Rajdzie Safari
¡ 1987, 1989, 1990, 1991 – wygrane 

w rajdach Paryż -Dakar
¡ po zakończeniu kariery sportowej:

§ przeprowadzka do Francji – tam Ari kupił 
gospodarstwo rolne i winiarnię

§ 1999-2009 – poseł do Parlamentu 
Europejskiego

ARI VATANEN
MISTRZ RAJDOWY NA OBCZYŹNIE I  POLIT YK



ARI VATANEN

Film



¡ 1985 – debiut w sportach motorowych
¡ 1986 – rajdowy mistrz juniorów Finlandii
¡ 1987 – rajdowy mistrz seniorów Finlandii
¡ 1987 – debiut w rajdowych mistrzostwach 
świata

¡ 1996, 1997, 1998, 1999 – rajdowy mistrz 
świata

¡ 2003 – zakończenie kariery kierowcy 
rajdowego

¡ 2015 – objęcie stanowiska szefa teamu 
rajdowego Toyoty

TOMMI MÄKINEN
PIERWSZY RAJDOWY „LATAJĄCY F IN”



Wygrał łącznie 24 rajdy w mistrzostwach 
świata. 45 razy w swojej karierze stawał na 
podium w rajdach mistrzostw świata. Zdobył

w nich 544 punkty. Wygrał 362 odcinki 
specjalne.

TOMMI MÄKINEN
PIERWSZY RAJDOWY „LATAJĄCY F IN”



¡ 1981 – pierwsze starty w motocrossie
¡ 1987 – debiut w lokalnych rajdach 

samochodowych
¡ 1988 – rajdowy mistrz Finlandii juniorów
¡ 1989 – debiut w rajdowych 

mistrzostwach świata
¡ 1991 – rajdowy mistrz Finlandii grupy N
¡ 1994, 1996, 1997, 1998 – rajdowy 

mistrz Finlandii grupy A
¡ 2000, 2002 – rajdowy mistrz świata
¡ 2008 – debiut w rallycrossie
¡ 2011 – zakończenie sportowej kariery

MARCUS GRÖNHOLM



Wygrał łącznie 30 rajdów w mistrzostwach 
świata. 61 razy w swojej karierze stawał na 

podium w rajdach mistrzostw świata. Zdobył
w nich 615 punktów. Wygrał 542 odcinki 

specjalne

MARCUS GRÖNHOLM



Maksymil ian 
MichalskiDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


