
• W RAJDZIE SlOWACKIM
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I N a starcie III Rajdu Slowac-

kiego, bedacego IV elimina-'
cja mistrzostw panstw socja-

I !istycznych staneto 50 zawod-
nik6w reprezentujqcych bar-
wy pieciu panstw: Bulgari~,

NRD, Polske, W~gry i CSRS. Na
trasie rajdu Iiczacego 1000 k.m I

I wiodacego malowniczymi terenami
Slowacjl bylo 7 odcink6w specjal-
nych, 2 pr6bY zrecznosciowe, 21
punktow kontroli czasu i 12 punk-

I t6w 'kon-trol! prze iazdu. Rajd byl
trudny tecnnicenie ; byly o~cinki
szutrowe i asfaltowe oraz pormesza-
ny szuter z asfaltem. Niestety,
szwankowala troche organizacja. I

I tutaj jeszeze jedno norownanie do
naszego Rajdu Polski! Rajd Slowa~-
ki pod zadnvm wzgtedem "me
umywal sie" do naszej sztandarowej

I imprezy samochodowej!

Duzv sukces!
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SUKCES
BIENIA,

I
POLSKICH
FIATOW

Kolejny start naszycn kierow-
c6w w imprezie zal'(ranicznej, za-
konczyl sie ponownyrn I to bar-
dzo duzvm sukcesemt Krakowska
zaloga Marian Bien t zbigniew Ko-
laczkowski w Porsche 911-T wygrali
stowacka Impreze w klasyfikacji
ge.neralriej po zaciete] walce z But-
I'(arem Czubrikovem w Renault Al-
pine 1600, wegrern Ferjanczem w
Renault Gordin! i Czechoslowakiem
Hubaczkiem w prototyple Renault
Gordini 12. zwvciestwo zalogi Bien
- Kolaczkowski ,bylo tyrn cenniej-
sze, !l:e dla Bienia byl to debiut w
samodztelriym starcie w -tak wazne]
imprezie zas start reso pilota Zbig-
niewa Kolaczkowskiego byl w og6-
Ie deblutem m!E:(l'Z)"narodowym! W

uu...'"

Duty sukces w III Rajdzie Slowacldm odnios!a pO'/ska
zalO'ga Bieil - KO'!.aczKO'wsld, wygrywajqc w Idasyjikacji

generalnej.

tej sytuacji doskonaly wynik jest
zapowi edzta tnnvcn sukcesow w
.rajdacn 0 wieksze] randze i lepszej
obsadzie.
zwvctestwo pary potskie] by to

bezdyskusyjne 1 byloby jeszcze
bardziej wyrazne, I'(dyby nie wypa-
dek krakowian na czwartym odcin-
ku specjatnyrn w momencie gdy
zaczeli "dochodzie" Czechos!owaka
Hubaczka. Wypadek ten spowodo-
wal strate blisko mrnuty, k tor a poz-
-niej Bier\. z najwyzszyrn trudem od-
r ob il.
zwvclestwo i prekny sukces Bie-

nia i Kolaczkowskiegq abso lutnie
nie usuwa w cier\. swie tnycn wy;ni-
k6w pozostalvch dwoch polskich
za161(. Robert Mucha i Blazej Kru-
pa w Polskim Fiacie 125 P/1500 gru-
py r (bez przer6bek) 28j~li znakorni-
te czwarte mief sce w klasyfikacji
generalnej, zwyoi~ty1i w klasie i w
grupie! Jest to bez watpieriia kolej-
ny sukces Polskiego Fiata. Jest to
jeszcze jeden dowod •. ze na Polskim
Fiacie duzo Iepsze wyniki mozna
ostagnae jeidz<lc w grupie pierw-
szej! W III Ra.idzie S!owackim Pol-
ski Fiat pozostawil w pokonanym
polu wszystkie czeskre Skody, spec-
jalnie przYl(otowatle do rajd6w
samochodowych, pokonal wszystkle
niemieckie Wartbur,!(i, wygra! wresz-
cie z Ponecem, kt6ry startowal w
Renault· Gordini. Te fakty m6wiq
chvba same za siebie.

RajcJowa przyszlosc ...

Przed Polskim Fiatem jest ogrorn-
na rajdows przvsztos«, na lezy J'l
tylko w umiej~tnY' snosob wykorzy-
stae a wtedy doczekamy sie na-
prawde samochodu z prawdziwego

Dobra passa PolsklegO' Flata trwa,
4 miejsce MuCllY t Krupy j koiejne

zdarzenia. I ·"nowu podobnie jak \V
Rumunii i na wezrzecn zairrtereso-
wanie poIskim samochodem by!o
ogromne. Wiele klbic6w dopytywa-
10 si~ 0 materla!y rekiamowe pol-
skiego samochodu, att6rych tym ra-
zem nie brakowalo!
Trzecia polsks zaloga, kt6ra ukon-

czy!a ra td Adam Smorawiitski
i Piotr Mystkowski w BMW 2002 TI,
zajeta w klasyfikacji generalnej 8
miejsce i zwyciezvta w swojej kla-
sie. z atoga - Andrzej Jaroszewicz
i Tomasz Ciecier'zvnski w Polskim
Fiacie musia!a sie wycofac na po-
czatku rajdu z powodu powaznego
defektu silnika. Do imprezy stowac-
kiej byla zgtoszona jeszcze jedna
zatoga polska WoltYtlB-Szramowski,
kt6ra jednak nie wystartowala z po-
wodu defektu w ich BMW 2002 pod-
czas trerringu.

Z rywalizacji spor towej najszyb-
ciej odpadt Hubaczek. kt6ry z po-
wodu defektu skrzvn! bleg6w w
prototypowyrn Renault 12 Gordini
zrnuszony by! w po!owle rajdu ste
wycorac. Ferjancz i Czubrikow toczy-
1l oardzo zacreta wance z Bieniem
i Mucha. Z Innvcn ekip zdecydowa-
nie zawiedli Niemcy z NRD. Fakt
wvcorariia sie Culmbachera i Grie-
sa m6wi sam za siebie. Nle najlepiej
pojecnati tez Czesi. Wprawdzie nie
startowali :lid i Horsak, jednak np.
s!aba postawa Keca wywolala pew-
ne zdziwienie. Wegrzy poza Ferjan-
czern nic specja lnego ,nie pokaza U,
gdyby nie brae pod uwage faktu
ko lejnego ukoncaenta rajdu przez
Kelemana w Polsklm Fiacie 125 P.

W surnie Ra1d S!owacki byl uda-
ny z punktu widzenia startu na-
szvch kierowc6w. Szkoda tylko, ze
w punktacji narodowej nasz zesp61
nie by! kwalifikowany z powodu

startu Bienia w gr upie 6, pomimo
pterwotnego zl(~oszenia w grupie 4.
W ten oto troche nte fair sposob
zostausmv pozbawieni bezdyskusyj-
nego zwyciestwa w klasyfikacji na-
rodowej i zwteksze-nia swoich szans
na ostateczny tej(oroczny sukces,
Przez nieklasyfikowanie w imprezle
stowacktej straciliSmy wlasciwle
wszelkie szamse na .koncowy sukces
w tegor ocznvcn rozgrywkach mi-
strzowsk ich nanstw socjalistycznych.
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WYNIKI RAJDU SLOWACKIEGO
11-13.IX.1971 r.

Klasyllkacja aeneratna: 1. M. Bien
Z. Ko!aczkowski Polska

(Porscne 911-T) - 2{37 pkt; 2. A.
Ferjancz - J. Zsembery - W~gry
(Renault Gorctini 1600) - 2438 pkt;
3. J. Czubrikov - K. Kirov - But-
ga ria (Renault Alpine) - 2482 pkt;
4. R. Mucha - B. Krupa - ~l-
ska (Polski Fiat 125 P/1500) - 2518
pkt; 5. K. Kapras - L. Hrsel -
CSRS (Skoda 110 Rallye) - 2529pkt;
6. J. Rosicky - P. Cvrkai - CSRS
(Skoda no Rallye) - 2534 p·k.; 7. P.
Hommel B. Mulsch NRD
(Wartburg 353) - 2600 pkt; 8. A.
Smorawmskt P. Mystkowski
Polska (BMW 2002 TI) 2609 pkt.
Druzynowo: 1. CSRS 7628 pkt;

2. Bulgaria 8539 pkt; 3. W~gry -
9364 pkt.

Tckst i zdj-:cia
MAREK ALBER


