
Mniei raidó;;,ffi rekreacii

&udy
(P) Dewizą Fglakiego Zwią;-

ku MptoroTfireg jest obeenla-osaezędność. To sprawiło, że
kalendarz lmprez w sportacir

*rnotorowyeh wygląda znacznie
. Tkromniej al* w poprzednieh

latąełr.
Jak neg polnformował rek-

retarz generalny PZM tanisław
zeli.cbowskl, Już teraz . iest

pewne, że nia odbędzia gię \p
tyrn roku kilka ważnych irnp-
t8* ,, ajd ful ki ,bedzie pfif,lfiI-
OnrpoaoUnio pil:r profqfiełrzon$
tylko- w obsaózi,e kreiowej -jako'::ledna r sreŚbiu'elimińacti
Puehanr Pohoju l FrzyJaźni.

Nis sulns 8ą lgzcu tosy nf,,J-
du Włirszawsklego;' który R8

, pewno nie będzle lmprezą mię-
dzynarodową. rnne raidy w,kraju PZM :zarnlerza przepro-
wadzń' jak najoszezędniejr sta-
rając się . ueyskać pozarynko-
wy prz}:dział ininimalnej ilośei
pallw,l taĘ .by . imprezy te nie
u z,Ęuplaly benąynoweJ puli,
preewidzlaneJ . dle BrJrqratnyeh
hlenlweów. Oszeeędnośei pole-
gBć :mają także ne skraeanlu
tra rajdów oraz łąezeniu imp-
rż qarnoehod,owych l motocyk-
lowylni.
:

Zręay nowarro b& ! fou ry-
wania turysty,cznych miśtrzostw
Polskt, \ry ieh' miejsea PZM
,propońu je lmpreay zastępcee,
np. ! amoehod,owy slalom rów-
noległy . Qży jazdę oszczędnoś-
.ei9wą. Polega .Qna ps. _tyrn". że
lsażdy a zamlodnikórłr dmtaje
.ru}+. a Uty pa,llną -t . Trysr}łfin,
taą który na tej benzynie
przejedzle natdłuższą trasę. Po-
noó gą tacy, 'którzy uzysku ją
,rnnalueltemł' xużyeie niewielc,
Bonad 8 litry ,na lm km.

Podobnie Jak t raldaml rpra-
wB wy8ląda z wyścigaml. O-
granlezono ,ilość- eli-rninaejt,
gkróeono odcinki tras. Nle od-
,bĘdą ię w ogóle ' uliezne wyś-

, ci i motoeyklowe. Z większyeh .

imprez miqc{zynarod,owyeh zor-
ganleoWdne będą w Lesznie, lfr,

- il.ywiduąlną motoeyklowe rnist-
rzosttve {r+:,ata.

A eg z ragrąnleznyml startp-
mf naszytlr -raidoweów? Tutaj
oczywiśeie, trzeba dział,aó o z-
czĘdnie. Problem iednak w tytn,
:hy nie stracić i tak skromneJ

' 'międzynaródowej :pou}e ji tla-
szbgo sportu amoehodowego.
Wiadorno żę łatwie j będzie
polskim ekipom braó udzial w
inrBrezaeh kra jów socJalistyez-

- n;9,eh. Cbeenle trwaja nF. p.t?7-
gotowania do udziału, w rajdzie
.ijŁłote Fiaski" (1*8 ,rnaja w
Bułgarii). ,Gorzej natomiast wy-
ląda praw& etartów w lrls,

j*eh uaehodnieh T ocznnriŚ,cic
1 ,pqwodu braku diwtu.

pofuód zawodników w nal]
iepŚze j sytuaeti jest ehyba' Błą-
żej' Krula, siartu jąes wreiilr

..

Dzięki urn

rok portów motorotr{yń
,,R nault'n, która flnausulr !8-
granieznc starty _ ?!lpł*-. Da. z
zawodnik może brat u&tał w
mistrzostwach Europy. 'W ro-
z 8rsnyrn niedą rno Rajdeie
Coste Brava załoga polske', ?.a-
jęla 6 miejsee i zdobiła 32
punkty. 19 marel wystertulc w
Rajdzie Hiszpanii. ,l.KrtlpĘ o-
Trrymał niedawno offiiffiy no-
wy- wóz ,nRcnault 6 turo. d'.' Ma
tat<ża uapewnlony serwts,

Pozoetali polscy klerorrcy IeE-
dzić będą ,,Poloriezamtt' | ,nFia-
tąrnl 125p". Na ,,Polonazacb"
startować będą tebrycźal , z&-
wodniey F O. PZil{ natomiast
po dwóch , lataeh doświadezeń
rezygnuje z tych worów : i
vlraea do ,,Fiatów" jako do
bardziej" nadających się do' raj-
dów. Jak się okazują 2 ,,Polo-
neza" trudno zrobić samoehód
wyezynowy. Dmtosqwanie tego
wouu do rajdów treeba zwykle
zaczynać od ,,odclrudzeni,a" g o
150*ż00 kg. Ponadto dqrulitro_
w ,,Polonezy'n kierowŃw F O
są "awykle lepsze od ,takieh a-
myeh wozów . oddawanyeb- do
d]ospozyc ji Pzlvt"

Podczag zagranleayrycb eter-
tów polskleh kierowców na
naszycĘ" samoehc*dach PZTrlI bę-
dzię ponragaó produeentołn w
reklamie na ' t},*h rynkaeh,
gdzie polskle ,pojagdy ą prze:-
dauiane.. Nie ehodzi tu Już o
wielkie sukeesy, i raczei o. po-

, *aeenie .się .potenejalnym klięn-
. tolą. W ,t m wfp*d,ku wy*tał,-

Cay.'.rrroże naw t-" u,lłońcgenie
trudnej irnprezy. F M jest ehy-
ba gaint rG owanl uezetnlet-
wem ,w rajdach, or anizow&-
nyeh w lrrajaeb importuiąeych
nasze,,malueh5y''. l\e,bryks, z8ło-
siła niedawno propozyeJę tlfu-
ehomi.enia krótkąsery jneJ pro_
dukcji wyeżynowyeh ,,Fiatów
126p". Propozye ja ta J t o-
beenie skrupulatnie grializow8.-

, na r PZM.
Jeszeze fritt<a słów o kartinglu.

Ten rodeaj automobiiizmu jest
ehyba u na eiąglc niedoeeaie-
ny. A przeeież może się foz-
wi jać, bo ą ku ternu vlg,ftlll-
ki. Chociażby w 1S0 szkołaeh,
ma jących dostąp do 8o*kartów.
Do dyspoayc ji Jest w Polsee E
tórów, na który h można or-
ganiz,omać minizalpody. Kan,ilng
doskonale wprowadza młodaież
w ia jniki motoryzaeii, e nie
wyrna8& ani olbrzymieh koez-
tów organieaeyjnyeh, ant , ey -
tern paliw. Oby fesgrt oświaty
o tym nie zapomnlał! (raw)


