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,' fatatną atmosferę podczas zawo-
dów; nie najlepiej byl przy8o-

. towany sprzęt do niektórych za-
granicznych wysiępów naszet re-
prezentacJl i w efekcio serwisy

] fabfyczne musialy niekiedy do-
konywaó awaryJnych napfaw po-
Jazdów jeszcze przed rozpoczę-
ciem zawodów-

Zawodnicy rajtlowi nie mieli
wcale pńorytetu w pnzeprowa-

wego PPiP. Po 5 eliminacti rdłn
striowskich rajrlowych i wyritixi
8owych będzie przeprorYadzonv4l"
w kralu.

W trosce o zdrowie i życle za- 
1

wodników zadecydowąno, że1
wszystkie samochody, biorące
udzial w imprtzacb mistrzow_
skich muszą byó wyposażone ry
patąki bezpieczeństwa. Przewi_
ł"ió się wprowadzenie stałych
komisji technicznycb, które bę-
da w stanie wychwyció wszel-
kii oitstępstwa od obowiązqĘ,
cych regutaminów tecbnicznych

Bilans 1975 roku ,w dzietlzinie nJdowej. W eliminacjach mi- 
'tą,oil 

niezbędnlch napraw czy
sń*Ów rmochodowycn 5est nar- stizostw- iolski ucz-estniczylo zakupie częŚci illa szYbko zuŻY-
rlio udany. Pierwszq-ióŃ" ń- piz-eóiiinie El żal6s, zwiększo- waJących_się w ezasie zawodów
roci r*urł - MIsTKbw trI ny byt-uitzial samochódów ńniej_- samocholÓ:1: .B_""} 

porozumienia
*--ro"grv*ftacb rajdoweń- pu_ 

"""só 
fitoło. pięciu 1aJtepszych mięilzy Polskim ZwĘzkiem Mo_

Óiraru-póx"j" i, riiviaani, Óu- zaiodników ra1dówych uczestni- torowym a , ptzemYslem gumo-
gie mieJsce zespołowo w ie; sa- czylo w "Uie*i* sózonie w tre- wYm teŻ nie _ulatwial warunków
"ńó;Toiit"rencji, trrecie ńi-.rd" niisu w "ińowvch warunkach, ĘPrawiani:r. dysc_YPlin samooh_o-

ANDRZEJA JAB9 zEńCzi w p"oroua"orri- ńńez mistrzą 166- dowYch. ZbVt mało licencti zilo-
mistrzostwach Europy hierowców, rownicy _ Fina Bauno Aalto- ] bywano w czasie doŚĆ licmych
zwycięstwo soBIE-ŚLAw A zA- neDa. imprez popularnych.
se-Drw rajłlzie Pregs on Begard- lY sporcie wyścigowym, w eli- {l przeprowadzonet D' !o-
lŃ, najwyisze w hishrń sńtó* ,.i;Jń;b mistrzowskich braio czątku stycznia br_ naradzie
F"iiio* i r.;a"i. tuonń carto ;;ńiiiń "dfiiń;;ńcnŃóń 

akiywu_ spoću samocbodoweso
ńiei""u MACIńJA TAwowIA' i lrałiej imprezie i nawet od- 1r rakoyre 

_ 
wTęczotto _ o8ólem

KA, tfzecie miej co na,srego ze _ rzucano ir"płi*"iłu *-iioi"Ń_ 5r_ (!) szarf .mistrzowskich la tY-
polu w wy.ścigach samochodów tu- szym terminie zgloszenia, b;- t"tY_ PĘF"{w lub wicemistrzów
;YJy;;"ńń Ei"jo* "*r"go 

obo_ wiem organizatorzy wvścisów P_olski. Ligzba ta wYdaJe się bYÓ

zu _ to wyniki rzeczywiŚcie do- samochodÓ?---iułstvcznvch -nie zlVt wielka i. wskazuJąca na
bre. Jeśli jbszcze do tego doda_ byli w stanie za'warantowid zdóprec_jonowanie. tytulu mi_

my ok. 250 imprez popularnych, prawidlowóio prze*prowaa,gń {Y_o::Ti"so;___T.i: 
grnnięJ32ąiąę

które zorganizowaly automobil- imprez. Cieszy szczególnie uilzi-ai znaczenia ,,wtsilku poszczegól-

ktuby, a w których uczestniczy_ dużeJ liczby typowych samocho_ nych zaw_odników illa zdobycia
i;-li'r"'Ńir,"iuń ł.r.r.go dów potsti- ń"i ii6p i r25p iv mistrzows_kieso tytulu_ _ ttzeba
rozwoJu sportu samoc,hodowego tvcn wvŚcisn"u 

"Ńo*opo 
- ań stwierdzió,. ile _nie satysfahcjonu_

w ubiegłym roku Jest zupelnie nich oddzietną konhurencrę ma; Je .chyba tv_tuł Pistrzowski zdo-
przyzwoit . kową. byty w te, lub inneJ klasie, sko_

W raJdach z konsekwencĘ re- Blasków więc bylo sporo, choć To_, w rnvalizacJi uczestniczYlo
alizowano ograniczenie szybkości nie brakowalo również i cień. tylko paru konkurentów,
ńił;i-p";i"róióinńi punkta- xiepokojiciń* "di.rió-- tviJ _P!1o.v. T" 1_ox_ _r9z0 ą bosaĘ,
mi hontrolnymi do 55 km/godz., stwiera"Jiiirr""-iioi"Ń" tóÓ-' !1e.wi!tlĘ się ujzestnictwo nol-
na trasacb wszystkicb k}aj6- oi"ńÓ*-z"wodów odstępstwa ń sĘc.n eĘn Y 9YTh elimin,acjach
wYch eliminacJi oraz stosowano przepisow 

" -"uJir"ńiij-ń"u ; mistrzostrp śwtat1 w lł elimlna,

"ori" 
póń"e"ńi"i pętlicowe u- iamócnoaacĘ itóre zstaszano do cjach mistrzo ttY EuroPY kierow-

kladl -tras, por*"-l.iąie na an_ zawoilów- j-fro--i""vińÓ, co natu- ców, w_ ? eliminacJach raidowe-
:plób"iń'ni"i"*ńi obsady sę.x ralnie poci'iiaio-"a i"ń av"t ń- ' 8o Pucharu_ PokoJu i PrzYJaŹni
dńoi"lri"l w LążóeJ imiredan iinxa"ió 

-i'-iiwarząro 'cbwilani,{ or&! w 5 eliminacJąch wYŚcito-

Niektóre ktasy litrażowe Ęą
polącrone, co stwomy koniecz-
nośó błrdzieJ zaciętej rywaliza-
cJi o zelobycie tytułu mistrzow-
skiego. Nie na$epszą natomiast
wyda& ię,propozycta wprowa-
dzenia różnych wymo8ów regu-
laminu technicznego, obowiązu-
iącego dla ialentycnycb samo-
cbodów, uczestniczącyoh w raJ-
dach oraz wyścigach. Tytul mi-
strza Polski będzie przyzrrawa-
ny, jeśli sklasyfikowanych w da-
nej klasie bęilzie 10 zawodni-
ków, tytul wicemistrzowski Btzy
udziale tG-15 zawodńków, zaś
tytut drugie8lo wicemistrza, gdl!
ryrvalizować będzie ze 90Ę
przeszlo 15 zalóg. Wprowadzona
będzie oddzielna klasyfikacja
najlepszych pilotów raJdowycb.przewiiluje ię utworzenie od-
dzielnycb klas markowyoh illą
samochodów Polski Fiat l!6p,
stańuiących w obu dyscyplinacb
oraz 1l5p w wyścigach. Powra-
ca się do wprowadzeńa oficjal-
nej klasyfikacJi tioneralne' o
Pucbar Prezesa PZM.

Plany rajdowców i wyści8ow-
ów nł bieżący sezon są więc
szerokie. Oby ich rcalizacja Ę-
ła Jak natpelniejsa. (szel)
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