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PROfiRAl'ł I TRASA ZAlłOOOllll

Piątek 17 września 1971 r.

godz. 16.00-17.00: Wjazd do parku ma-
szyn (Wisła, ośrodek ,,Start'')
godz. 17.00: zamknięcie parku masąnr
godz' 1?.00_18.00: odbiór techniczny
godz. 18.00-19.30: start - Wisła (ośrc-
dek,,Start")
godz. 18.20_19.50: Puńców
godz. 18.40_20.10: qtrębów _ Kaczyce
godz. 19.00-20.30: Dębowiec
godz' 19.15-20.45: Górki (start do odc.
Ęecja]. 1)
godz. 19.30-21.00: Landek
godz. 19.50-21.20: Bielsko
godz. 20.20-2L.50: Szczyrk (start do
odc. specjal. 2)
godz. 21.20-22 -50 : Żywiec
Eodz. 2r.35-23.05 : Kocoń
Eodz, 2Ż.05-23.35 : Międzybrodzie (start
do odc. specjal. 3)
gdz. 22.35-00.03: Wilamowice
godz. 22.53-00.23: Zabrzeg
godz. 23.01-00.31 : Landek
Eodz. 23.17_00.47: Wisła Mała
godz. 23.40-1.70: Mszana
godz. 24.00_l.30: otrębów _ Kaczyce

Sobota 18 rłrześnia

godz. 00.10-1.40: Puńców
godz. 00.35-2.05: wisła Głębce (start d' o
odc. specjal. 4)
godz. 00.45_2.15: wisła Malinka (start
do odc. specjal. 5)
godz. 1.25-2.55: Bielsko
godz. 1.4G-3.10 - Landek



godz- 1.50-3.20: Ochaby
godz. 1.56-3.26; Godziszów
godz. 2.08 - 3.38: Lipowiec (start do
odc. specjal. 6)
godz' 2 '2L_3.5l: Dębiowiec
godz' 2.32_4'02: Kończyce Małe
godz. 2.48-4.18: Mszana
godz. 3.0?_4.37: Mizerów
godz. 3.13-4.43: Wisła Mała
godz. 3.26-4.56: Landek
godz. 3.35-5.03: Zabrzeg
godz. 3.56-5.26: Wilamowice
Eodz.4.17_5.47: Straconka (stań do odc.
specjal.7)
godz. 4.48-6.18. Kocoń
godz. 5.16-6.46: Żywiec
Eodz. 5'56-'l '26: Wisła Malinka (start
do odc. specjal. 8)
godz. 6.36-8.06: Bielsko
godz. 6.56-8.26 : Landek
godz, 7.26_8.56: otrębów _ Kaczyce
godz. 7.43-9.13: Puńców
godz. 8.01_9.31: Meta - Ustroń Polana
godz. 8.15-9'15: Równica (próba szyb-
kości górskiej)
godz. 9.30_10.30: Równica (odcinek
Ęecja].9)

Niedziela 19 września

godz. 11.30: Wisła Uzdrowisko (ogłosze-
nie w}mików wstępnych)
godz. 12.00: Wisła Uzdrowisko - ogło-
szenie w1łlików ostatecznych rozdanie
nagród, uroczyste zakończenie zawodów'
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. l\' grupacll _l i 3 samochody podzietone są nati klas. w€l pojcmności skokowej silnika, a ńia_nowtcle:

" )'a,^ 
*:"|1" 3.i 4 samochody podzieloDe są na:: Klasy l+'g pojcmDości skokorvej silnika' a mia-nowlclc:

l(lasa l-E do 1600 cmr-
klasa 9-13 ponad 1600 cm3.

ajmnicj 5 samochodów,
du, przy czym organi7ą_
enia klas w pru ypadku,
si siq mniej niż 5 samo-

WARUNKI UCZESTNICTWA

.-^'] jl!o''". uczcstniczJć mogą zarówno zespoły
]].".,:!9}* jak i kl_lIbl)\te. Zespoly narodowó,w konkllroncii m iq (l z) n;rrodowe j, 5kladają 5ię



,3-5 rsłlóg. Punktowane 8ą wyniki uuysk.ne
przez 3 n'llepsze zrlogi. Każda federacja naro-
alowa może zElosić tylko jedeu zespół. zespoly
klubowe sklealają slę z 3-4 załóg. lbżdy klub
'r pośrednictw€m św€i feal€facJl natoaloweJ tno-
żc zgloslć dowolną llczbę 

'espolów.w cżasie rajalu alo napędu samochodów Eożna
stosoweó jealynie paliwo splzeal&ne przez stacje
benzynowe cPN. stosowaDie i.klchkolwlek do-
mieszck lub mieszan€k w celu podni€sienia licz-
by okt.now€j pallwr jest niedozwolone pod ry-
gore r wykluczeEia z rajalu.

RegulaEln rajdu przewiduie szereg kar w po-
stacl karnych sekunal za uchyblcnia techniczne
l pf zcktoc'enie wyzn&czonych czasów ptżelłżdów
trasy. I taL np. za ksżdą einutę wcześnieiszego
lub późnlejs'ego przybycia na punkt kontroli
czasu (PKc), w stosunku alo czasu ĘTznaczonego,
za,loga otrzymuje 60 sekund ktrnych. I)opusz-
czalne ma.ksymalne spóźnienie na PKc rł'ynosi
30 min. suma opóźnień, od czĄsu wJnikającego
z karty drogowej, na wszystklch punktach kon-
troli czasu, ttie moźe plzekroczyć 60 minut. po-
woaluj€ to ETkluczenle z rajdu.

Nlezależnie od kal za uchybienia czasowe,
punkty kerD€ otrzyEuje się również za braki
technlczne w satroohodach Dp, za baak tlumika,
biak śwlatel, sygn.lu ilźrvlękowego, tablicy raj-
dowej, za niealuialające wycleraczki, nledziala_
jący rożrusu nik elektryczny itp.

ze' każde piefwsze stwierdzone przekloczenie
dopuszcralnej przepisami rucbu drogowego
gzybkoścl' w miejscach zabudowanych, zaloga
ukarana lostaie 200 sek' karnymi. Następne
przekloczenic szybkoścl powoduje wyklucżenie
r ra'idl', ze spóźnlenle na start 100 s€k' kalnych'

'a ni€Śportowe zachowanie się lub niestosotvanie
się do zaleceń komisji sportowycb i technicznych
w'gl. kierownictwa Ża\ęol|ów - 150 s.k. kar-
nych.

Klasyfikacja końcową obejmuje się zawodni-
ków, którzy uzyskali puEktację za wszystkie
próby. o zwJ.cięstwie i zajęciu miejsca w klas}-
fikacji gene.alnej, klasyfika.jl w grupach i kla-
sach d€cyduie najmniejsza suma punktós'.
w razl€ równej ilości punktów o ostateczDej ko_
lejności rozstlzygają lepŚze wTlrlki prób wg na-
stępnej kolejności: jazda dlugodystansowa' su-
daryczny wynik odcinków specjalnycb' Dróba
górska.

xlasyfikacją zespolową objęte są zespoly na-
rodowe i klubowe, które w liczbie przynajmni€j
ttzech za,łóE ukończą rajal i zostaną sklasyftko-
wane lndywidualnle.
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PBZEBIEG ZAWODOW

zawodnicy startujący w Ęajdzle wiślańsklm
tlluszą sprostaó wysoktn wJzmag'rriom, wJ'nika_
Jąc'ym z ukladu i podzi.lu calcj trasy rla szeregprób, & mi&nowicie:

_ la?dy okręźnej na trrsie allu8oŚci t79 km po-
alŻielouoJ na 26 etapów,

9 odcinków specjalnych,
próby szybkości górsk'e'.

(3 km), straconka - Międzybrodzle (? km}, wt-
sla Malinka - Szczyrk - (9 km).

Próbę s'ybkości górsklej !ł]rznaczono na trasle
Jaszowiec _ RówDicr dlugości 4.2oo m.

E|npy- iaray okrężnej w licżbie 26 przebiegają
na trasie:

I etap. wista - ottębów _ Ika'yce (36 km),n: otrębów l(aczyce _ Górkt x (35 km),
III: Górki x - szczyrk (35 kE),
rv: Bielsko _ szczyrk (24 kĘ),



t-
v: szczyrk - żywiec (63 kń),
vI: Żywiec - Międzybrodzie (45 km)'
vII: Międzybrodzie - lvilamowice (28 km)'
VIII: Wilamowlce - Landek (33 km)'
Ix: Land.k - Mizerów (23 kń''
x: Mizerów _ Mszana (23 km),

xI: Mszana _ otrębów - Kaczyce (24 kB),
xII: otrębów _ Kaczyce - wisla Glębcc
(40 kń}'
XIII: rvisla clębcc - Bielsko (49 km),

xlv: Bielsko - ochaby (30 km)'
XV: Ochaby - Ltpowiec (25 km),

xvl: Lipowiec _ Mszona (48 kń).
xvII: Mszana - Miz€fów (25 km)'
xvIII: Miuerów - Landek (23 km)'
xlxi Landek - wilałnowice (33 km),

XX: wilamowice - Stra4onka (21 km),

xxl: strrconka - Kocoń (35 km).

xxII: Kacoń - lTisla Malinka (71 km)'
xxtu: wisla tltalinka - Bielsko (33 km)'

XXIV: Bielsko - Lardek (20 km),

xxv: Landek - otlębów - Kaczyce (29 krn)'

xxvll otrębów _ Kaczyce - Ustroń Polana
(30 km).

IIAEROOY SPEUAI.IIT

a\d 1964 r. przyznawan€ są najlepszym uczesa_vników Rajdów wiślańskich nagrody specjalne
ufundowane plzez Automobilklub Śląski oraz
Polski związek Motorowy oktęg lktowice,

Indywidualna nagloda ptzechodnia im. inż.
lvitolda Pajewskiego przyznawana j€st od 1964 I.
przez Automobilklub Śląski zawodnikowi, który
uzyska najl€pszy, bezwzględny wynik w plóbie
wzgl. próbach górskich.

Indywidualna nagroda prz€chodnia, przyzna-
wana jest od 1959 r. przez Automobi]klub Śląski
dla zawodnika, który uzyska w Ęajdzie lviślań-
skim najlepszy wynik w punktacji ogólnej.

Zespolowa nagroda przechodnia przyznawana
iesa vrzez PzMot okręg Katowice dla zespolu
klubovego, kaórego trzcch najlepszych zawodni-
ków uzyska naimniejszą ilość punktów.

Zdobyrvcami nagrody przechodniej imienia
inż. lv. Pajewskiego zostali:

lV 1964 r. zaloga AP lvarszawa (Stolarski -Komornicki)
w 1965 r. załoga Ruciński (AP Poznań) _ Ła-

gutko (AP Warszawa)
lv 1966, 1967' 1968 i 1969 r.: zaloga AP Ifuaków

(S. Zasada - E, Zasada)
w 1970 i.: Ża'loga AP lvafszawa (Komornicki

- Landzberg)
zdobywcami na wlasność indywidualnej na-

glody plzechodniej Automobilktubu Śl. (otrzy_
muje ją zalvodnik, któIy w Rajdzie \IiśIańskim
zdobędzie ją dwukrotnie) Żostali:

w 1961 r., w czasic xI Rajdu wiślańskieso
S. Zasada,

\V 1962 r. zaloga S. Zasada - E. Zasada (AP
Kraków)

\v 1965 r. s. za'sa'ala _ E' zas^ćla (AP KrakówJ.
M967 r. Ewa i Sobicslarv Zasadowie, w 1969 r.

ponownie E. i S. Zasadowic
PIzechodnim zdobl'wcą nagrody w 1970 t'

w czasi€ jubileuszowego xx Rajdu lviślańskiego
zostala za.loga Komornicki - Landzberg (AF
!Varszawa)

Pierwszą nagrodę zcspołową' ufundowaną przez
PzMot oklęg Kalowice zdobył na wlasność rł/
1961 r. Automobilklub lvarszawski, drugą w 1965
na własność Automobilklub Krakowski, trzecią



ski..
zdobvwca tej nagrodv na stale zostaie klub,

którego zespoly zdobqdą na8rodę trz]krotnie pod
Iząd.
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FABRYKA AMoBTYzAToRÓw,,PoLMo"
T<rosno n/W. ul. M. Buczka 11

l) Produkuje amoItfzatol]- na licencli \ł'loskiej' firmy ,,RIV" do samochodu ..Fiat-125P"
2) Na licencii angielskiej firmy ,,Almstrong"

amortyzatory tYPoszcregu:
AT-? do samochodów osobol+lych
AT-9 do samochodów dostawczych
AT-u do samochodów ciężarow}'ch
AT-13 ato samochodó}ł'ciężarowJch i autobu-
sów

3) Amortyzatory dźwigniowe alo samocho'lów' 
,,!varszawa'' i ,,żuk"

4) Amor(vzatorv tcleskopowe typu 702 do saEo-
chodów''warszawa", .'syrena''' ..Nysa"
i ,,Żu.k''

5) Element]' resorujące do motocykli 1vsK_M06'
sHL i,,Gazelal'

6' Elcmentv rcsorLrjące tra bazie 1ic. ang lskj'j
f irmy ,,Armstrong' AT6/7 do motocykl
wsr(-M06 B3.

Poza tym rabr}ka produkuje około 200 !óżn]'ch
części i podzcspolów do samochodu '.Fiat 125P''
m in,:

d.ążki ki€rownicze,
przcguby zwrotnicy,
dźwicnie pośrednie,
dźwisnie i drążek zmiany bicgów
i wiele i[n]'ch.

FabTvka poważna część wy ow dostalcza
bezpośiodnió do kóoperantórr' ajowych oraz
jeiidostawcą amortyzatorów samochodów
,,wAz" (zsRR).

Użytkownicy samochodótv i motocykli mogą
naszó wyroby zakupić u'_ sklepach ,,MoTozBY-
TU' i,,POLMO-BEHAMOT".

- }ł|} t}|t D!! |D |} a |} }!t }}lla }ttrr

10

FAl/llORYCI

cpośród pięciu rajdów organizowanych rok-
9rocznie, będąc]'ch jednoczcśnie eLiminacjami

do mistlzostw Polski, o zdobyciu tytułu samocho-
dowego, Iajdowego mistlza Polski w poszczegól-
nych klasach i w klasyfikacji generalnej, decy-
dują tlzy najlepsze wyniki osiągnięte we wszy-
stkich eliminacjach. Do tei pory rozegrano trzy
elimjnacje do Samochodowych RaJdowych N'Ii-
tIzostw Polski - xxI Międzynarodowy Raid
wiśIański będzie czwańą eliminacją. ostatnią,
piątą eliminacją jest MiędzynaIodowy Rajd war-
szawski w listopadzie br.

Pierwsza eliminacja do mistrzostw Polski ro-
Żeglana została w narcu w olsztynie w tltrd-
nych warunkach zimowych. w klasie IlI dosko-
naIe spisał się Ieprezentant ALltomobilk]ubu
sl' Masłowiec' któIy okazał się bezkonkurencyj-
n].

w klas}_fikacji genelalnej zwycięzcą lajdll zo-
stał M. varisella na .,Polskim Fiacie l300''. w
klasyfikacji międzynarodowej Rajdu olsztyń-
skiego zwyciężył Markowskl (olsztyn) na ,.Por
sche 912".

Drugą eliminacją do mistrzostw Polski byl Io-
zeglany w maju Rajd Dolnośląski. I tym razem
nie zawiodła załoga katowicka Maslowiec-Rut-
kowski, która z\''yciężyła w klasie do 850 cmr na
,,sylenie''. w klasie do 600 cml najlepszą zalogę
stanowiło małżeństwo Tlzyskowskich z walsza-
wy na ,,Trabancie". W klasie do 1500 crnr pierw-
sze miejsce zdobyli Nyl,ko i Otfinowski na,,Fia-
cie 850 spolt'', do 1300 cm3 triumfował varisella
(FSO warszawa) na,,Polskim Fiacie". W klasie
do 1600 cm] zwyciężyli s. zasada i E. zasada na
..Polskim Fiacic 1500''' a w klasie powyżei 1600
cm3 Bicn-Nicieja (AP Klaków) na,,Porsche 911''.

W klasyfikacji genelalnej najlepsi okaŻali się
s. i E. zasador'vie' dlużynowo zwyciężył Auto-
mobilklub l(.akowski (S. Zasada-E. Zasada,
Bień -Nicieja' Nowicki-Schram, Jaromin-Ma-
giera).

w lipcow]"m xxl Rajdzie Polski, będącyrn III
eliminacją do samochodowych Rajdowych Mi-
strzostw Połski w klasyIikacji generalnej kolej-
ność była następuląca:
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Klasyfikadia w grupacb-

Grupa I:
2 TI,
)na
a) na
War-

Grupa II

0D 1g5l 00 1970
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najd]' u'iślańskiP olganizowane przez Auto-
!(ńoiilłlur Sląski ńa3ą już srioją bogatą
' '20_letnią historię. Pierwszy ogólnopolski

w}-ścig samochodowy na beskidzkich szosach
zorganizowany został w 1951 r', w tym roku
obchodzimy vr'ięc jubileusz 2o-lecia tej imprezy.
określenia Rajd wiślański zaczęto używać do_
piero począWszy od 1966 r' w poplŻednich latach
trzykrotnie zmieniano nazwę zawodów, co rzecz
prosta od początku nie zrnieniało ich chalaktelu,
znaczenia i ogólnopolskiej, a później międzyna-
rodolvej rangi.

Piellvszy !ajd. zorganizoB'any w 1951 r. prze-
biegał pod nazwą ogólnopolska JaŻda orienta_
cyjno-Konkulsowa, od 1952 do 1954 r' obowią-
zywała nowa naŻ\ł;a - ogólnopolska Jazda
orientacyino-Patrolowa Gólska, a od 1955 r.
ogólnopolski Gólski Rajd samochodowy i wresz-
cie od 1966 r. Rajd wiślański'

Specyfika Raidów wiślańskich' odby$'ających
się w szczególnie trudnych, górskicb walunkach
sprawiała, że na sukces mogli w tycb zawodach
liczyć tylko najlepsi, wszechstronnie wyszkoleni
i doświadczeni kierowcy. Tak też było w istocie.
Przeglądając listy zwycięzców, 20 poprzednich
rajdów nie trudno się zolientować, że zwyciężali
w nich najwybitniejsi Rasi kierowcy, na czele
z sobiesławem Zasadą, któly na beskidzkich tra-
sach święcił niejeden tliumf'

lV rozegranych dotychczas 20 rajdach w po-
szczególnych klasach zwycięzcami zostali:

I BAJD - 1951

Klasa turystyczna do ?50 cm3: St Czernlak
(oss Katowlc€) na DKW

Klasa T do 1300 cm3: B. Gens (OSS lvarszaw.)
na KDF

Klasa T do 2000 cm3: L. BiGlak (oss warsża-
wa) ną ,,cit!oenie''
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Klasa T do 2600 cm3: A, Łoziński (oss lvar_
sBawa) na ,,Citroenie"

Klasa s do 2000 cmJ.. A. sobański (oss Kra-
kól'v) na ,'BMw''

II RAJD - 1952

Klasa T do 750 cmrr A. Vleiner (Katowice) na

''DK\ł'',Klasa T do 1300 cm]: R. Gćns (ll'arszawa) na
,,KDF''

Klasa T do 1600 cm3: J. Langer (Katowice) na

Klasa T do 2600 crnJ: lll. Rep€ta (wafszawa)
na,,Wa!szawie"

Klasa T ponad 2600 cm3: R. Górecki (lvarsza-
wa) na ,,Chevrolecie"

Klasa s do 1500 cm3: z. lvitkotvski (!varsza\ł'a)
na ,,Fiacie 1100"

Klasa S ponad 9000 cm3: J. Suchalda (Warsza-
wa) na ,,Jaguarze"

III RAJD - I95B

Klasa T do ?50 cm3 K osiński (oltl Kraków)
na ,,Fiacie 500"

Klasa T do 2000 cm]: Łozińskl |LPŻ \|'afszLwa)
na,,Tatraplan"

Klasa T ponad 2000 cmr: Gilewicz (O[l Biel-
sko) na ,,Warszawie"

Klasa z do 2600 cm3: B. Górecki (LPŻ Ńar_
szawa) na,,Chevrolecie"

Klasa S do ?50 cm3 s. Jabloński (oM Katowi-
ce) na ,,DKW"

Klasa S do 1600 cmr: M. Nahorski (OM Kato-
wice) na ,,SAM/MN"

Klasa S do 2000 cm3: F. Postawka (OM Kra-
ków) na ,,BMw 328''

IV RAJD - T954

Klasa T do 750 cm3: s. Goński (oM Xatowice)
na ,,DKW"

Ioasa T do 1300 cm3: Snigurowicz (OM Kato-
wice) na ,,Skodzie"

Klasa T do ż000 cm3: L' Bielak (start warsza-
wa) na ,,Citroenie"

Klasa T ponad 2000 c.a3: M. Eepcaa (FSO War-
szawa) na ,,warszawie"

Klasa s do 1600 cm]: J. Iłaas (LPŻ Katowice)
na ,,Fiacie 1500"

Klasa S ponad 1600 cmr: S. zasada (OM ltua-
ków) na ,,BMw 328''

t4

V RAJD - 1955

Klasa T do ?50 cm3: J. Opiela (OM Natowlcc)
na.,DKW"

Klasa T do 1300 cmx: J. solalski (otrI KTaków)
na ..Skodzie'

Ktasa T do 1?00 cm3: J. Kwiatkowski (oM Ka-
towic€) na .'Lanci''

Klasa T do 2000 cm]: z. skocŻkowski (oM
$arszawa) na,,Tatraplan"

Klasa T do 2600 cm3: S. lvierzba (FSO $'arsza-
wa) na ,,Warszaivie"

Klasa T ponad 2600 cmr!: J. Lcwandowski (OM
Łódź) na,'chevlolecie''

Klasa S do 1300 cm3: L. Blelak (Ol!I lvarsza-
wa) na ,,SA\il-ie"

K]asa S ponad t300 cmi': K. Tarczyński (oM
\larszarva) na ..BMW 328"

VI RAJD - 1956

Klasa do ?50 cm]: s. Jabloński (AMK Kato-
wice)

Klasa do l?00 cm3: J. Ziental (AMK I(ielce)
Iilasa po$'sżej 1?00 cm3: N. Paszkowski (AMK

llarszawa)
Klasa do 2000 cm3: E. Niziolck (AMK $arsza-

rYa)
Klasa do 2600 cmr: S. Wicrzba (FSO lvarsza-

Klasa do 2000 cm3, kat. sportowa: G. Timoszek
(AMK lVarszawa)



VII RAJD - T957

_ zespoło]'vo zwyciężył AP Kraków (sochacki,
Osinski, Cencora)

VIII RAJD _ 1958

Klasa III:
Klasa IV: 

)Klasa V:
Klasa VII
Klasa VII

..'zespo]owo: AP Hrakó1v lsochacki' sobański,
w oonlckl)

IX RAJD _ 1959

X RAJD - 1960

---Zespolowo: AP lvarszawa (Timoszek. Zasada,
Woytowiczowa)

XI RAJD _ 196I

Klasa ITI-IV: S. Zasada (Ap tvarszawa)
Klasa Vi M. varisellł (AP lvalszawa)
Klasa vI*vII: E. tuciński (AP Poznań)
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Klasa VIII: c. TiEroszek (AP Watszawa)
Klasa Ix-xI K. Frank (AP Łódź)
Klasa xI A: F. Postawk. (AP lvłrszawa.)
Zespołowo AP \l'arszawa (zasada, Timoszek,

wędIychowski)

XII BAJD _ 1962

Kategorią I

Klasa I-III: wędrychowski-zieriński (AP
lVarszawa)

Klasa IV: Suchaiala-Paszkowski (AP lvarsza-
rva)

Klasa V-VIII: \Yeiner - Kuczera (AP lvar-
szawa)

Katcsoria II

Klasa I-II: Komornicki - Frank (AP Kra-
ków)

zespołowo: AP warszawa (suchalda, Lisowski,
wędIychowski, waIysze$'ski)

YIII RAJD _ T963

I(atcgoria I

Klasa TI-1II: s. zasada - E' Żasada (AP lfua-
ków)

Klasa Iv: Grychtoł _ spychalski (AP Kato-
wice)

Klasa VI-VIII. Socz.k - Postawka (AP Kra-
ków)

Kaaegoria II

Klasa I: Dobrzański _ Mufawski (AP Kra-
ków)

]<lasa 1I' so€hacki _ Leszczuk (AP Kraków)
zespołowo: AP Klakóiv (Soczek, sochacki'

Nytko)

XIV RAJD _ 1964

I{atcgoria I

Klasa I-1II osiński - sochacki (AP Klaków)
Klasa III: Grychtol - Przybyla (AP Katowic.)
Klasa v-vII: SocŻck - Leszczuk (AP Kra_

ków)

l,'t
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Katcgorla II
Klasa I-IT: F, Postarvka (AP lvarszawa)
zespolowo: AP KIaków (osiI1ski. sochacki, so-

czek, LesŻczuk' s. zasada - E. Zasada)

xv RAJD - 196s

]<lasa I: S' ŻAsada _ E' z^sada (AP Kraków}
I<lasa II-III: Nytko -.laromin (AP Kraków)
Klasa IV: Dalka - ll'ojciechowski (AP lvar-

szawa)
Klasa v: Ruciński - Łagutko (AP Poznań)
zespołowo: AP Klaków (s zasada E za-

sada, Dobrzański - Murawski. Nytlio - Jaro-
min. Soczek - Ko\ł'alski)

xvl nAJD - 1966

Nategoria A
Klasa I-TI: Daszkiewicz - l\łod}'ga (AP

llroclaw)
Klasa III: Jaromin - zcmla (AP xlakó\\)
I<lasa IV-VI| Ęogoziński - Boblowski (AP

Łódź,

Kategoria B
Iilasa J| s. z^saaa, _ E' zasaćla (AP Krakórv)
Klasa lII Nytko _ soczck (AP Icrków)
Klasa TII: Karel - Weiner (AP Katowicc)
zcspolowo: AP Klaków (S Zasada - E' zasa-

da, Nytko - Soczek, .ialomin - zemła)

YVII RAJD - 1967

Kalegoria A
I(lasa I: Apaahy - Poporvicz (AP Katowice)
Klasa JI: Blonikowski - Kopestyński (AP

IVarszawa)
Klasa 1II: Januszkiewicz _ orliński (AP Ka-

towice)

Kategoria B

Klasa I-II: Weincr - Karel (AP Katowicc)
Klasa III: S. Zasada - E. Zasada (AP Kra-

ków)
zespołowo: AP Poznań (Ruciński - wędlr'-

chowski. smorawiński - Kolasiński. KopczJ'k -Bicliński)
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XVIII BAJD - 1968

Klasa 1-II: Życzkowski _ Kulmenowski (AP
lVarszawa)

Klasa III: Mendera _ za\visz (AP Śląsk)
Klasa Iv: Komornicki - lviśniowski (AP war-

sza\ł'a)
Klasa v: smolalviński _ zembrzuski (AP

lVielkopolska)
Klasa vl: s. zasad4 - E. zasaćla' (AP Kra-

ków)
zespołowo: AP Krakó\Ą' (S. Zasada, Nowicki'

Jaromin, Nlatuszkiewicz).

XIX RAJD - 1969

Klasa I: Bachtin _ stawiński (AP olsztyn)
Klasa II-III: Urtnorvski - Bronikowski (AP

lVarszawa)
Klasa lv-vl: Nowicki - Bień (AP Kraków)
Zespołowo: _ĄP Krakó\\' (Zasada, Nowicki' Nyt-

ko, Skrzypck)

xx RAJD - 1970

Klasa I: J. Jłsiński - Dl. Jasiński (AP lvar-
szawa)

Klasa II: Rutkowski - Maslowiec (AP Śląsk)
Klasa III| ]uiodyński - Mendcia (AP Śląsk)
I<lasa IV: Komornicki - Landzberg (AP lvar-

szawa)
Klasa v: Żyszkowski, Gicysztor (AP \larsza-

wa)
zespołowo: AP walszawa (Jasiński, valisella,

I(omornicki, ŻysŻkowski).
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ZAczĘŁ0 slĘ l|rl 1913 n'

To już dawna historia. Pionierskie kroki w
'sporcic samochodowym stawiano w Polsce w

1913 I. Pielwsze zawody samochodowe odbyły
się 4 i 5 lipca 1913 r_ na tlasie warszawa-ŁódŹ

- Radom_Lublin-zegrze, długości 600 km. w tym
pierwszym Tajdzie staItowało 16 samochodów.
Począwszy od 1921 r. rajdy samochodowe prze-
ksztalciIy się w tradycyjne implezy najpierw
o znaczeniu ogólnokrajowym, a w póŹniejszych
latach międzynalodowym'

od tego czasu odbyło się 31 rajdów samocho-
dowych o mistrzostwo Polski. lV pielwszym, w
1921 r. staltowaio 6 zawodnlków na trasie dłu-
gości 450 km. w 1I Rajdzie Polski w 1922 wal-
cz}'ło 9 zawodników na trasie 870 km' A oto da-
ne z następnych Ia jdów:

1II 19ż3 !' 16 zawodników, tlasa 2500 km
M924 r. 24
V 1925 !. 17
VI 1927 r. 24
VII 1928 r. 28
VllI 1929 r. 25
IX 1930 r. 24
X 1937 r. 24
XI 1938 r. 62
XIl 1939 r. 63
XIII 194? I. 46
XM948 r. 80
XV 1954 r. 54
XVI 1955 !. 45
XVII 1956 r. 100
XVIII 1957 r. 59

Do l956 r. impreŻy samochodowe miałv tvlko
chaIakter krajowr' poczłwszy od ]957 w'orgini_
zowanych w naszym klaju poszczególnych raJ-
dach, będących eliminacjami do mistlzostw Po]-
ski. s!artuja coraz liczniej ekipy zag!aniLzne.
w minion-'_m dziesięcioleciu w Rajdach Polski
uczestniczyło wielu znanych zawodników zagIa-
nicznych z Anglii, Francji, Belgii, Finlandii, NRD,
zsRR' NRF' szwecji, czecbosło\Ą'acji, Danii'

1V okresie minionl-ch 10 1at w klasylikacji gc-
neralnei zwycięzcarni \&' Rajdach Polski zostali:

1961
I Boehringer - Aaltonen (\RF - Finlandia)

''trIercedes" 2' skogh _ svenssen (sŻwccja
,,Saab") 3. S. Zasada - E. Zasada (Polska ,BMW
700"),4. Andersson - Karlsson (Szwecja .,Vol-
vo') 5. Otto - Hanf (NRD ,,Wartburg")

1962
1 Boehringer - Lang (NRF ,.Mercedes") 2. Moss_ Mayman ('Ąnglia .. {elcedes'') 3. Kuhne _

lvehn€r (NRF,,N1crcedes'').4. otto - Hanf (NRD
,.WartbLrrg"), 5. Christoffcrson - Lilienberg
(Szlvecja.,Volvo")

1963
1. Glemser - Braungart (NRF..Mercedes").2.
Andetsson - Haggborn (Szwecia .,Volvo'), 3. S.
zasada _ E' Żasada (Polska .,Fiat'')' 4. osterbelg
- Edeurlng (Szwecja ,,Volvo"), 5. Varisella -Jeżowski (Polska,'syrena'')

1964
1.S. Zasada - E. ZasailL (Polska ,,Stelcr

Puch"), 2. Carlsson - Palm (Szwecia ,.Saab"),
3. Moss - Nystrom (Anglia - Szwecja ,,Saab"),
4. Postawka - ZoU (Polska ,.Volvo")

1965
1. Aaltonen - Ambroze (Finlandia ,,Morris C"),

2. S. Zasada - E, Zasada (Polska ,,Steyer Puch"),
3. Carlsson - Aman (Szwecja,,Saab"),4. Traut-
mann - Bouchet (Francja ,,Lancia Fulvia"), 5.
Moss - Nystrom (Anglia - Szwecja ,.Saab")

XIX 1959 r, 76
XX 1960 r. 76
XXI 1961 r. 68
XXIT 1962 r. 54
XXIII 1963 r. 56
XXIV 1964 r. ?0
XXV 1965 !. ?7
XXVI 1966 r. 51
XXVII 1967 r. 53
XXVIII 1968 r. 55
XXIX 1969 r. 105
xXX 1970 r. 113

?.2

2500 .,
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2004 "
2000 "
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1985 "
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3456 "
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2930 "
2970 "
3043 "
2210 "
2'716 "



1966

1, Fall - Krauklis (Anglia,,Morris C"),2. ME-
kinen - Easter (Finlandia ,,Morris C"), S. Zasa-
da - E. Zasada (Polska ,,Steyer Puch").4. ClBrk
- Melio (Anglia ,,Ford Lotus Cortina"), 5. Cul-
heth - Seyer (Anglia ,,Mor!is C")

1967

l. S, zasada - E.Zasada (Polska ,,Polsche 912"),
2. \asenius - lvlgren (Szwecja ,,opel Ęekord''),
3. KoEornicki - lvachowski (Polska ,,BNIW
r600")

1968

l. I(omornicki - Iviśniowski (Polska ,,Renault
Gordini"), 2. Kec - Klima (CSRS ,,Renault Gor-
dini'), 3. Horsak - Motal (CSRS ,,Skoda 1100).
4. Ni€lsen - Ilenriksen (Dania ,'V01vo 142'').
5. Ruutel - Eolń (zsRR 

',Moskwicz 412")

1969

1. S. Zasaila - E, ZLsalla (Polska ,,Porsche
911S),2, Strepelaerc - Andreasson (Belgia ,,Fold
Escort"), 3, I(allstroem - Ilaggbom (Szwecja
,,Lancia Fulvia")' 4' Nowlcki _ Bicń (Polska
,,Renault cordini")

1970

t. Andruet - Veron (Francja ,,Renault Alpi-
ne'). 2. S. zasada - E. Zasada (Polska ,,Por-
cche 9ll"), 3. Staepelaerc - Aerts (Belgia ,,Ford
cortina''), 4. Bień - Klzesirvo (Polska ,,Porsche
911"),5. Kec - Klimr (CSRS,,Renault Gordini")
6. Lindbelg - callstro€m (szwecja ,'Fiat 1255")'
?. Sundberg - Jonsson (Sz\pecja ,.Lancia Ful-
via'). 8. Nowicki - Magicra (Polska ,,Renault
Gordini"), 9. Sochacki - Leszczuk (Polska ,,Fiat
125P"), 10. Syberg - Syberg (Dania .,Opel Ka-
dett )

IIA$ZE CELE ! ZIUAIIIA

A utomobilklub Śląski jest oIganizacją masową, rskupiającą wszyslkich zwolenników motory-
zacji' Jej głównym celem i zadaniem jest po_
pularyzacja i organizacja sportu i turystyki sa-
mochodowej we wszystkich odmianach, poprzez
podejmowanie wszelkich pru edsięwzięć służą-
cych rozwojowi motoryzacii.

Działalność Automobilklubu ŚIąskiego spro-
wadza się w pierwszym rzędzie do populaIyzo_
wania, kierowania i koordynowania sportem i tu-
rystyką samochodową, prowadŻeniu akcji szko-
leniowych podnoszących poziom spoltu i tuly-
styki samochodowej oIaz rozwijania wśród spo-
łeczeństwa kultury motoIy2acyjnej.

Jest to działalność wielotorowa' Polega nie tyl-
ko na organizoB'aniu zawodów samochodowych,
na uczestnictwic członków Automobilklubu Śl' w
zawodach tak krajowych jak i międzynarodowych
oraz w krajowych i międzynarodowych impre-
zach turystyczno-motolowych. ale w lównym
stopniu na rozq'ijaniu szkolenia spoltowego, pro-
wadzeniu szkolenia spĆcJaIist]'cznego m. in. w
dziedzinie transportu' higieny i bezpicczeńsŁwa
pracy , na programowaniu i organizowaniu tury-
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styki motorowcj. organizowaniu szkolenia dla
kierowcóu.'. organizowaniu i prowadzeniLr oślod-
ków doświadczalnJ'ch, \ł'alsztató\ł' naprawczych'
stacji obslugi, parkiDgów stlzeżon}"ch itp.

lnne folmy prac]' znajdują swói wyTaz we
wspóldziałaniu z władzami rł' akcjach zmielza-
jących do popra\Ą')' bezpieczeństwa na dIogach
i zvalczania \ł:]'padków drogo'lvych.

.Ąutolnobilklub Śl. zajmuje się ponadto dzia-
łalnością propagandową rozpowszechniającą spolt
i tur\st\kę samochodo!\'ą' organizowanjcm im-
plez kultuIa lno-!oz!J'wkow]'ch oraz życia klubo-
wego, oplacow}'waniem legulaminów spoltolvych
w oparciu o obowiązujqce regulaminy ramowejak Iównleż szclcgiem innych plzedsięwŻięć
i cz)'nności z zakresu motoryzacji, powielzonycl]
mu p!zez Polsl(i Związek Motorowv czJ'nniki
państwowc i inst]'tucj e spol'cznc'

członkiem Automobilklubu mcże zostać kazda
osoba pclnolctnia. interesująca się sorawami mo-
torj*zacji ]ub sporten] i tur]'st}'ką samochodową.
osoby niepelnolctnie po ukończeniu 16 lat mogą
być prz}'jęte jako kand}'daci na członków'

czlot)kou'ie Automobilklubu Śl. mają prawo
uczestniczenia w Żeblaniach Automobilklubu
olaz ocenjania działalności kielownictwa Auto-
mobilklubu, wJ'suwania postuIatów i wniosków,
kolzystania z sŻkolenia spoltowego i techniczne-
go prowadzoncgo przcz Automobilklub, korz)-
stania z urządzcń i splzętu będącego \Ą'łasnością
AutomobilklLlbll, reprezentowania jego barw,
blania udziału w zawodach sportowych i innych
imprezach organizowanych przez Automobilklub.
z podobnych uprawnień. bez prawa głosowania'
korzystają członkowie - kandydaci.

członkom Automobilklubu Śl. plzysługui€ po-
nadto szereg świadczeń i ulg, a mianowicieI

bezpłatne porady prawnc
bezpłatne porady techniczne
t0% zniżki przy ubezpieczeniach,.Auto-casco''

i 259b zniźki po 2-letnim użytkowaniu samocho-
du bez uszkodzeń

zonlr zDiżki na palkingach Automobilkubu Ślą-
skiego

60a/o zniżki plzy wyważaniu kół
100ń zniżki od Iobocizny w walsztacie napraw-

czym Automobilklubu Śląskiego.
członkowie mogą kolzystać z wypożycŻalni

sprzętu tuIystycznego, uiszczając następujące
opłaty za jcdną dobę:

zo

namiot 4 - osobowy 18 zl. - namiot 2-3 oso_
bowy 8 zł, materac dmuchany 3 zł, ponton 4 zł,
kuchenka turystyczna z butlą EazÓwą - 2 zŁ, sto-
lik składany - 2 zł, Łóżko składane 3 zł, fotele
składane - 2 zł, śpiwory - { zł, silnik do łodzi

- 10 zl.
Dotychczasowe świadczenia dla czlonków klu-

bu będą nadal rozwijane poprzez zakupy nowego
splzętu oraz organizowanie następnych wypo-
życzalni splzętu turystycznego plzy delegatu_
rach Automobilklubu. RosŻerzone zostaną także
świadczenia w zaklesie obsługi samochodów.

Istniejący warsztat naprawczy i stacja diagno-
styczna Katowicach z uwagi na ciasnotę po-
mieszcz nie są w stanie zaspokoić wzrastają-
cego zapotrzebowania użytkowników samocho_
dów w tym również członków .Ąutomobilklubu'
Czynione dlatego starania w celu uruchornie-
nia w K wicach dwóch dalszych warsztatów
napr czych Automobilklubu Śl' dzięki czemu
będz można w szerszym zakresie Żaspokoić
sŻybko wzrastające zapotrzebowanie społeczne
na tego typu usłuEi.

Prz].należność do AutomobilklLlbu ŚIąskiego
nakłada jednocześnie na jego członków i kandy-
datów określonc obowiązki. Do nich należy m. in.
branie cz}'nnego udziału w pracach Automobil-
klubu, przestIzeganie postanowień statutowych,
regulaminu i uchwal władz Automobilklubu, re-
gulalne opłacanic skladek czlonkowskich, pod-
noszenie swego poziomu sportowego i fachowe-
go' chronienic własności ALltomobilklubu, jako
wspólnego dobla. darvanic plz}'kladu u'łaściwej
postaw)' mola1no-ct}'czncj i strzeżcnia godności
członkowskiej, krzcrvjcnie kuItuly motoryzacyj-
nejiwruchudrogowym,

:
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wolczy o ochronę człowieko no
drodze !

ł::a:t!!'!ł...ł,łą9.

Gtó'*^nym cetem
działcLlno ści TTT iest:

a
zrviqkszenie bezpieczeństwa

w ruchu drogorł1rm

a
troska o wyższą kulture

motoryzacyjna

a
podniesienie Iangi i god ności

Za\łrodu transportorwca

a
Przynależność do Towalzsstwa Trzeźwości
Transpolto\l'cóv jest świadectwem dojrza-
łości zawodowej i spolecznej.

Zosłąń i Ty noszym członkiem!

Informacji o naszej organizacji udzielają
wszystkie wydziały Komunikacji Rad Na-
rodowych.

I{ASZ DOROBEI(

obec coraz sztbszego rozrvoju motorlzacii

lcgatul i 5 kóI.

Detegatury
Bielsko-Biat!, ul. Łukowa 8
cieszyn' ul. Atmii czelwon€j
Knur_ów _ przy zakladach chcmiczn_rch

',I(rywałd'''' zibrze _ przy ',Mostostalu'', ul. \\ olDości :]62

wodzisław - Bynek 21

Kola
KoIo Dziennikarzy przy Klubie Ptacy T\vór-

czcj, Katowice, ul. lvarszawska 37
Iłoło PME ,,Elcktrobualowa''' Katorvice, ul'

Gen. 7'aetadzkiego 20
Kolo Śląskiej Akademli Medycznej, zabrŻe, !|,

K. Marksa 14
Kolo ,,Bipromet", Katowice, u!' Graniczna 29

Koto 
-' 
Pizealsiębtorstwa Montażu Ulząd'eń

Elektrycznych, Katowice, pl' Gtunwaldzki 27.

29



DZIAŁALNoŚl sPoR'TolvA I TURYSTYCZNA

zatacza ofia colaz szersze kręgi, czego do\''o-
dem jest wzrastająca z roku na rok liczba im-
prez zarówno o charakterze sportowym jak i tu-
rystycznym. W l970 I. Automobilklub Śląski nie-
zależnie od Rajdu wiślańskiego i współoIgani_
zacji Międzynarodowego Raidu Polski plzepro_
wadzil takie imprezy jak wyścig górski na Sa]-
mopolu w Beskidzie Śl. w którym startowali
wszyscy czołowi zawodnicy polscy, ogólnopolski
Raid Dziennikarzy ,,Polmo",3 elirninacje do Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw Śląska' \['
ub. loku zreorganizowano sekcję kartingową,
zakupiono nowy splzęt, pozyskano nowych za-
wodników.

w kalpndarzu imprez stalymi pozycjami są
.,Pierwsze kroki samochodowe" w tIakcie któ-
lych członkowie Automobilklubu zdobywają m.
in. licencie sportowe.

w 1971 r' spośród 15 implez figulujących
w ka1endalŻu Automobi1klubu 10 plzeplorvadzo-

MiędzynaIodolv'y wyścig Gólski, II Eliminację
1vyścigów Kaltingowych do Mistlzostw Polski
i Międzynarodowy Rajd Polski'

Roklocznie przeprowadza się kilkadziesiąt wy-
cieczek krajowych i zagranicznych oraz innych
masow)'ch imprez jak np. próby sprawności jaz-
dy indywidualnej, których organizatolami są
zalówno ^Ąutornobilklub Śl' w Katowicach jak
i delegatury olaz koła'

DzIAŁALNoŚĆ szKoLENIo\\'A

Polega głównie na plowadzeniu kursów spe-
cjalistycznych dla służb transportowych służb
dyspozytorskjch, dla kierowców zawodow}.ch w
zaklesie aktualizacii znajomości Kodeksu Drogo_
wego, dIa operatolów wózków akumulatolowych,
ro\ł'erz]:stów i wozaków. szkolenie służb trans-
poltowych i dyspozytorskich. obejmujące również
problematykę dotyczącą bezpicczeństwa i higien]'
pracy w transpolcie. plzycz]'nia się walnie do
usprawnienia organizacji pracy w bazach trans-
portowych W ub. rokll w ramach kilkudniowlch
kursów plzeszkolono ok. 9'500 osób.

okresowym doszkalanieln kierowców zawodo-
wych z zaklesu znajomości Kodeksu DIogowego,
plzepro\ł'adzanym w odstępach 2-3 ]at obejmu-
je "ię każdoIazowo ok' 17'000 osób'

Na malginesie walto dodać iż Automobilklub
sląski jest wydawcą kwartalnika ,,Biuletyn
Transportov''ca". Jost to baIdzo pomocna j pożJ-_
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teczna forma poglębiania fachowych wiadomości
dla wszystkich pracowników baz transportow}ch'
Tematyka rzeprowadza-

nych prŻez jest zresztą
dużo szelsza dla szerokich
rzesz użytkowników samochodów. cykliczne
szkolenie zaIólvno teoletyczne jak i plaktyczne
służy m. in. sprawie zwiększania bezpieczeństwa
w ruchu dIogowyń, odnosi poziom kultuly na
jeŻdni poplzez pod szenie kwalifikacji użl't-
kowników samochodów.

cele te są T nym
\\'!-kładom i po-
szczegóInj"ch tze'
czoznaNcó\\' rych
lvłaściciele -Yren'', .,wal_
szaqr'', ',wa rł''',,,Traban-
tów'',,,skod enia tajników
zalówno naj oatacji samo-

wsTEPUJĄc w SZEREGI AUToMoBILKLU-
BU ŚLĄSKIEGo 1VNIESIESZ I TY SwÓJ
WKŁAD w REALIZACJĘ TYCH AI"IBITNYCH
I SPoŁEczNIE NIEZBĘDNYCH ZADAŃ!
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NAJLEPSI ZAWODNICY
Jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić czo-

łowi zawodnicy Automobilklubu Śląskiego? w
ub. roku walcząc w ramach wszystkich pięciu
eliminacji Samochodowych Ęajdowych Mi-
stIzostw Polski zajęli w nich czołowe miejsca.

Najlepiej spisała się załoga Maslowiec - Rut_
kowski na samochodzie ''Syrena''. która zdobyła
mistrzostwo Polski i puchar redakcji ,.Motor".
Startująca w ub. Ioku po laz pielwszy w Raj-
dzie Polskim dwójka oczkowski - sEychalski
na fabrycznym ,,Fiacie 125 P" z silnikiem 1500
cm3 w końcowej klasyfikacji do mistrŻostw Pol-
ski zajęła w swojej klasie 5 miejsce.

zanotowali nast' osiągnięcia:
Paweł Latko 1miejŚce, Konlad zagórski 4

miejsce, stanisław Kołecki 9 miejsce i Rudolf
Piecka 11 miejsce.

w wyścigaĆh górskich o puchar ''Motolu'' Pa_
weł Latka zajął 7 miejsce, a Rudolf Piecka 8'

RAJDOWE SAMOCHODOWE
l^lsTRzosTwA ŚLĄsKA

wykaz najlepszych kierowców woj. katowic-

ska w klasyfikacji generalnej.
T.vtuły wicemistrzów zdobyli łfuystian Przyby-

la (Automobilklub Ś1.) i lvaclaw oskwa.ek (De-
legatuIa Bielsko-Biała).

w poszczcgóInych klasach kolejność była na-
stępująca:

l<lasa 1

1 Andrzej Świdct (AutomobilkIub S1.) 2. zbi-
gniew Baranowski (AutomobilklL1b częstochowa),
3' Jacek Żukowski (Automobilklub Ś1'),4' MichaI
sowiński (Automobilklub Śląski)'

Klasa 11

1. Katol Neube.g (Delegatula Bielsko-Biała),
2' Janusz Matuszck (Del. Bielsko-Biała)' 3. Adam
Masłowiec (Automobi]k]ub Śl').

Klasa 1I1

1. Zdzislaw Gaszewski (Delegatura Mostostal
Zabtze), 2. Janusz Pieszka (Delegatura ,,Nlosto-
stal"), 3. Janusz Malinowski (Delegatura Bielsko-
Biała).

Klasa IV

1 Eugeniusz Bogusz (Delegatur:a Bielsko-Bia-
}a)' 2 Krystian Prz}byla (Automobilklub Śl'), 3

\Yaclaw oskwarck (De]egatula Bielsko-Biała)'

I(lasa V

1' RIszaIal Dercń (Delegatura,,Mostostal"), 2'
Jelz-''. uiod!'ński (Automobilklub Ś1 ).



RAJUY, llllYSCIGI, lllYCIECZl(I

^ 
ni kwar nie riest b

\J ż:'y Y sezonu le
siącach u, ljstopad

dniu 1971 r' czeka sympatyków automobillizmu
jeszcze spoIo emocji, zarówno na krajowych jak
i zagranicznych trasach rajdów, wyścigów i wy-
cieczek samochodowych.

Po Międzynarodowym Rajdzie wiślańskim w
listopadzie br' nasi najlepsi kierowcy Staną do
ostatniego już egzaminu, V Rajdu walszawskie'
go będącego v eliminacją do Mistrzostw Polski
w dniach 5_-7.xT' bI' PoŻa tym odbędą się jesz-
cze dwa rajdy krajowe, a mianowicie 20-21.XI.
bI. ogólnopolski Rajd Źubrów w zakopanem (or-
ganizator Automobilklub Krakowski) i ogólno-
po1ski Rajd BarbóIki olganizovr'any plzez Auto-
mobilklub Warszawski.

w ostatnich dniach wlześnia (25 i 26) odbędzie
się'w Toluniu III ogólnopolski wyścig F'3 i tu-
ryst. a 16 i 1? x bI. w warszawie IV ogólno-
polski wyścig F-3. Z wyścigów zaglanicznych,
w których staltować będą także polscy kierowcy,
wymienic warto wyści9 Kartingow}- oTganizo-
wany plzez Jugosłowian oraz implezy klajo'we -vII Eliminację do Mistlzostw Polski w Łodzi
(26'Ix' br.) i VIII Eliminację do Mistrzostw Pol-
ski we wrocławiu (10.X. bI.)

Kalendarz oklę8owy przewiduje jeszcze dwie
eliminacje do Rajdowych Samochodowych Mi-
stlzostw Śląska' 30.x. bI. odbędzie się IV elimi-
nacja w cli icach i 20.XLbr. V eliminacja or-
ganizowana rzeŻ Automobilk1ub Śtąski.

Spośród ponad 60 wycieczek krajowych i za-
granicznych, figurujących w planach Automobil'
klubu Ś1. oraz delegatur i kół, większość już się
odbyła, m. in. wycieczki do Bułgarii, CSRS NIiD.
Jugosławii, 'Węgiel' Do końca loku przewiduje
się ponadto następujące,,w}'prawy'' tulystyczne:

Paździelnik: w-viieczka do zakopanego (kolo
.,T{rywałd"), wycieczki w Beskid Ś1ąski (del. NIo-
stostal i del Bielsko), w lasy lublinieckic, na IV
Eliminację Ęajdowych samochodou'}'ch lłi-
stlzostw Śląska (Automobi1klub Śl.), do wodzi-
sławia na ,,Pielwszy krok samochodo\ł'y''.
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w listopadzie do wisły na zakończenie sezonu
samochodowego (del. Bielsko), do Ojcowa i Kra-
kov/a (del. ,,Mostostal" zablze), wycieczka na
wyścig góIski i v Elim ację Samochodowych
Rajdowych Mistrzostw ąska (Automobilklub
Śl.).

W grudniu Automobilklub Sl. zorganizuie wy-
cicczkę do NRD.

sPÓŁDZIELNIA PRACY
RLltO\TO\\ O-KO\SERWACYJNA

,,BU DOWLAN I"
sieEianowice, ul' Świerczewskiego 10

\!]'ronuje usługi dla ludności w zaklesie

) malarskich
) eloktrycznych
> stolarskich
} ślusarskich

instaJ,acyjnych

rnurarsk ch

szklarskrirch

Z1ecerlia na Ioboty przyjmuje biulo Spół-

d zielni.



lilI0ttrcrilE
PRZEllS!EBIllRSTITO

llBRllIU
PRllIUKTAlilI
tttI0WYill

składy i stacje na tcrcnie województwa
katowickiego

o I e F., i q.
} pełny asortyment krajowych

paliw, olejów smalów
) drobne akcesoria

samochodorł'e

> napełnianie butli
turystycznych gazem
płynnym

> oleje importowane
(zal(up za bon). towaroile BankLl

PKo i bony dolalo'ń'e PBP 
''orbis'')

Pcz.t,r.rrninarrra,
Ekononliczność i peivność eksploatacji
pojazdów mechaniczllyoh

za\eży od stosowania 1v pralvidło$']'
"posob i rv odpn\\i.dn pj ilosci
\'i.ri(';\t. L h pal,w oIPjó\\. i jmaró\Ą.

Rqdzrrrrtt
korz]stać Ż bczp}at!ego poradnlctwa tech_
nrcz)legc Dzialu Techniki pali$,oNo-Sma-
rownrczcJ I{POPN.,CPN
Katowicc, ul. I\:arszawska Dr 33. tel.:l9l-02

PAIISTIlTOWY

zAl(ŁAD

UBEZPIECZEII
oddziaI wojewódzki w Katowictch

PI. wolności 2

Pr zy Po ńl na

\:'rzęstsz] Fi pIz]'cz]'nami rv1'padków są:

- 
jazda z nadmierną szybkością

-,..'1'nruszan!e 
pierwszeństłva

'JIz€jazdu

- rieorarr irlłorve w}.n'Ijjanie

i u .vprzedzanie

- Stan nietrzeźwości kierowcy

Kierowco
Pamiętaj o tym i chroń swoje

i cudze życie|
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TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA
sPÓŁDz!ELNlA PR'AcY
,,AUTo-sLĄsK"
Katowicą ul. Bogucicka 20, telefon 395-98

wykonuje usługi w zakaesie

,ttzcrodunka,
wszelkiej masy towąrowej,

trasportu sańochodaml ciężarotyJ'ml
wraŻ ze spedycią

dla przedsiębiolstw państwowych
spółdzielczych i pIywatnych

w lamach usług dla ludności

Usługi wykonują nas,ze zal<łady telenowe

1) Bytom' ł'r[. Janasa 2' tel. 810-763

2) Chorzów, u1. Pawła triindera 4,

tel.411-405

3) Częstochowa, u1. Marrifestu I"ip-
cowego 29, ;teI. 458-19

4) Gliwice, uJ. Szohieszowicka 27,
ńel.912-418

5) Ilatopvrice, u1. Bogucicka 20,
. ;t41. 395-98

6) Pszczyna, ul. Męcz. ośwtięcimia 1'
1e1.35-32

7) RacibÓrz, n::1. Nqwowiejska 14

8) Katowice-Szopienice, ul. K,r'akow-
ska, te]. 569-729

Klasa I

Kle_śe n
1)

2l

3)

4)

5)

6)

7)

8)

s)

10)

wyniki xxI Rajdu wiślańskiego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

8)

9)

10)

3938-



6)

1)

8)

s)

10)

Klasa

1)

3)

2)

4)

5)

6)

1)

8)

9)

t0)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Kl.!a V

Zespolowo

1) .." "




