
Sarian Bętkowski, uczeń klasy 5B dwa lata temu znalazł swoja pasję i zaczął trenować karting czyli jazdę 

gokartami. Od samego początku trenuje pod okiem Mateusza Bartscha w Akademii Kartingowej Kart Racing 

School. 

Przez te dwa lata ciężkiej pracy udało mu się już bardzo wiele osiągnąć. Ściga się na torach w całej Polsce, a 

także w Europie. Rocznie startuje w ponad 50 zawodach z których większość zalicza się do światowej ligi 

SODI SWS, która co roku zaprasza najlepszych zawodników na światowe finały. 

W lipcu 2021 roku miał możliwość uczestniczenia w treningach przed mistrzostwami świata w Lonato we 

Włoszech gdzie niestety ze względu na za niski wiek (wymagane ukończenie 11 lat) nie mógł jeszcze 

wystartować. 

Treningi wspólnie z najlepszymi zawodnikami świata pokazały, że jest on w doskonałej formie i w niczym nie 

ustępuje dużo starszym i bardziej doświadczonym zawodnikom, gdyż podczas tego wyjazdu do Włoch udało 

się wziąć udział w zawodach na torze PG Corse w Genui, gdzie Sarian startował w 4 wyścigach. 

We wrześniu Sarian zadebiutował także na PIKC (Polish Indoor Kart Championship), czyli Mistrzostwach 

Polski w Kartingu halowym w Szczecinie, gdzie zdobył swój dotychczasowy najważniejszy tytuł, czyli Vice 

Mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej. 

W tym roku miał też możliwość uczestniczenia w jazdach testowych pod skrzydłami wyczynowego 

zespołu Bambini Racing, a w październiku podczas takich testów na torze w Poznaniu zdał egzamin praktyczny 

i teoretyczny organizowany przez PZMOT i zdobył licencję kierowcy kartingowego. Stał się równocześnie 

zawodnikiem Automobilklubu Wielkopolskiego zrzeszającego najlepszych zawodników w Polsce. 

Grudzień 2021 był miesiącem podsumowań oraz klasyfikacji generalnych wszystkich rund w których brał 

udział. 

Ostatecznie sezon 2021 zakończył następująco: 

- 2 miejsce Junior Cup na torze Reskart Racing w Rzeszowie w kategorii Mini (8 zawodów) 

- 4 miejsce w Tarnowskiej Lidze Kartingowej Junior 2021 na torze Daytona w kategorii Mini (16 zawodów) 

- 2 miejsce w Pucharze Juniorów na torze SKW Racing Park w Skawinie (8 zawodów) 

- 2 miejsce w Mistrzostwach Juniorów na torze GoKarting Center w Krakowie (5 zawodów) 

Sarian według klasyfikacji światowej Sodi World Series sezon w Polsce zakończył na 5 pozycji w kategorii 

wiekowej do 12 roku życia i na 9 pozycji w kategorii do 15 lat będąc najmłodszym zawodnikiem w obu 

grupach. Sezon 2022 zapowiada się obiecująco i na horyzoncie kilka wielkich zawodów w Polsce i na świecie.  

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

https://www.facebook.com/KartRacingSchool
https://www.facebook.com/KartRacingSchool
http://bambiniracing.pl/




 


