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- Porazko: Waaldegarda w tegorocznym

Rajdzie Monte Carlo jest Smiertelnym ciosem
dla sportu w naszej wytworni - powiedzial p.
Lothar Dudek, przedstawiciel firmy Porsche,
gdy szlismy na punkt dowodzenia zainstalowa-
ny w hotelu Ermitage. - WydaliSmY ostatnio
na sport blisko 400 mln marek, a przeciez fir-
ma nasza jest niewielka. Nie mozemq juz ucze-
stniczy6 w tegorocznych europejik~ch impre-
zach rajdowych, nie mamy po prostu pieni~-
d;;6y!Tylko zwyci~stwa sq. wazne. Zadne przy-
zwoite miejsca w pierwszej szescdziesiq,tce nie
interesujq. nas, z punktu widzenia handlu i rek-
Zamy. Takie efekty nie majq zadmeqo znacze-
nia. Przeciez wi~kszosc swej produkcji Porsche
sprzedaje za ocean! .Kto tam czytuje reportc-
ze sportowe iirukouxme w niemieckiej prasie?
Trzeba realnie oceniac rezuZtaty teqo rajdu -
zalil sie p. Dudek, zapraszajac do zlozenia mu
wizyty w pokoju sztabowym.

Istotnie hotelowy salon IW lpemi odpowiadal iternu
okresleniu, Ogromna mapa zajmujaca cala 'Scian~, a
na niej kolorowe choragiewki wskazujace miejsca
rozlokowania ,wozow serwisowych, Polozenie kaifdego
auta Irajdowego, oznaezone ikolorowym proS1Wkqitem,
zmtemalo si~ rw rniare IPdktOlflywania IPrzerz:mie l\Jrasy.
Na!d aIkltuailJnym stanem syituacji 1C7JU,wailmIody 01"0-
daez maiacy do dY6tPozy-cji dwie radioetacje i Iki~ka
teletonow, rIlIli!1Yml·ady m;Ilowieik ibly(slkawiJc'znieredago-
rwal me.Ldunlk.i 1P1lzekazudqc de mlezwtocznte do biura
prasowego rw Monite Caelo, dfa miemieolcie] itelerw;iz;ji
oralZ lPatru idzienJl1ilk6w. .podziwia~em SlPralWll'l'oscrtunk-
cjonowalllia itego 8opaIl"·atuinfonma!oji ...
Ocenia1jqe nasz udziail: iW 'XlliI Ra~:d'tie Monlte Canlo,

dbserwujqJc rtaJktyIk~ i S;posOb ll"{)7)grY'wanja 'tej dalkie
trudnej Ibalta.m' lPT'Zez ~l!1.'l1eIk!cmikureney:jne firruny,
chdalibym lPok,r6tce rzarorzymac 5i~ l11ad·.ik-oniecZJnOSc1q
zrm.utrriienia ,przez lIlasze ;wtlaldze fa'brytC'Zllle j Siponto-
we, ze 0 tp'ozyit)nwlnym ikoncowym Il'ezullltacie decyrdutie
prtZede wszys1lkdm ~trateg'ja, ze Ta,jd barozo jest eJbli-
zony. tlo fP81I'\tiiszaclJ.6w. 'PoOwiem 'WIi~ej~ ma1qc nie-
zaJwodny .sp~t i' .swi€l1myoh ikiel'OWicOrwmoina, prze-
grac, must 5i~ przegrac, .jesli lPojedynlkiem a-udrzi i ma-

szyn nie kielI1Udetieidencr1Jlowiek 7lnad~cy si~ na Spr!Z~-
de samochcdowyrn, 1WIi.~-umiejqcy, m. illl. zadecydo-
wac ttaikiZe-0 ;pmerrzuoeniu rwoz6w serwtsowych na 00-
cinek <bra5Y~111801kt6rym ~a~towl11ie lPogorszyly sie wa-
l'IUIJlik:itdrogowe. Czl-owiek· odpowiedzaalny za rwYllldtk
musi rz;nat sle na lW5iLYstkim oraz 1P0siadac tr<oziegle
kiontaJk,ty aiby rw ikry;ty~nym rnornencie ~yskac pornoc
serwisu innej konkurencyjne] rnarki samochodowej.
~bylt dbuga 'jes,t &ta wyrnogow jaJkjm odpowradac mu-
si xajdorwy setabowiec, dowodzaey wail!kq zal6g na bra-
sie, I'lJbYltobszenny to temat, by rwycrerq)at goOrw tele-
tcmi~ej, na gOCqCOdokcnywane] ocenie imprezy. Sy-
gnalizuje jednak zagadnienie, aby podkreslic jego nie
doceniana u alas wag~. .
My tez nie najlepiej przygotowujemy sie do takich

obruklinychzawodow jak Raljd 'M-anite Car1lo. tNiepobrzeib-
nde aliP. dokonUije sie mozolnego objazdu calej trasy
sporozq,dzajqrc ,jej drobiazgowy opis. 'WySltarczy rozszyf-
rowac - jalk tto 'robiq :iIIllni·- Iblludlne lkawa~i deogi,
rez~\lijqc ze l'lJbyttecrcnych IPrzecici IPl'Ostych odcin-
kow. Maliejszy ikoszt, mniej pracYi a i sam material
przez to ze ik,rotki, staie sie dila lPitlota lbar<dziej cr.y-
telny, iKaJr)ngodne dest !tei oddarwanie Ikierowoom Iraj-
dowych wozow dostownie na pare godzin przed star-
tern. Tatk ibylo 'W'laSnie IWrtym .rdkou-.iRe~llI1taty ltej zu-
pehnie mieerozumiale] decyrz;ji okazaly ste fartalllle. Na
cale] niemal Ibrasie XiLI Rajdu Monte CaTJo zawodnlcy
i mechanicy rwozOrw serwisowych ULSUIW.alidrobne de-
feklty. i usterki, IkitOre da!ly;by sle zlilkrwidowac, gdyby
wszysbkde masze :z.a~ogi IPrz€lba.da!ly·ipOjarzdy, lPolwnujqe
dwa, i1lrrzyItys'iqce kilometrow IPfZOO im!prezq. Niero-
zurrme to lPoci·qtgni~ie 'Wiprowaldziilo do polski ego obo-
zu chaos d zdenenwowanle. iNie Ib~d~ Itu cruz lWtracal
do skandalu z Ityll:nyffiienostamt, k16re 'rozswywa'ly sie
w IPralskitCh Fia.tac'h na potege, gdyri; sprawa Ita jest
dcstatecznle znana, Dodam 'jedy:nie, ii wlaSnie :dy:fe-
renejal ,je9t IWwozle spoetowyrn <tyro zespolem, ik!tory
bezwzglednie wyrnaga precyzyjlJlego 'docieranla. Zlek-
cewaienie lteg-o ika.lJloOnukoriczy sle rwlasnie tta!k dalk to
mJ.a'1o- miejsce- w ;p!.'ZYiPardllwPolSkicll iF'.i:Cttow.CzyiJby
w PrZIMcl. aliJkrt0 Itym nie wiedziel ?
Nie chcialbym, alby Jte cienPkie, choc Zy!c1llirweuwagi

:przysloOniay~.omnq vr rty:m tra1j·dzi·eofiarmosc d odwage
zarowrio maszych reprezentantow jak i zalog lWozOrw
serwisowvch, a przede IWSzySttikiill'llsYffilPaltyikow pol-
skiego aptom obi lrzrnu , Gci6rzy .przYlje:cha.1i 'CIo Monte :
Camlo ja'koO uczestnicy rwyciecz<ki. GdYlby· mie kh fa-
ohowa lPomoc, I\.IzurpelJnia.jqcadzialanie serwisu, dila pa-
ru naszych za~og rajd :z.ak,on:czy~by sie znacznie
wozesniej,
IP,olacy rnieli podczas rajdu 5wietml\ rp1"as~, ibudzilli

zYJC'Zliwezainteresowanle, Na lPewn-o >dzi~i tej rm-
prezie bedzte mozna Qartwiej sprzedawac Polskie Fiaty
.na· eachodzde ElIJropy. Coraz szerszyrn 'JfroOnltemiWlCho-'
dzimy na .tnu;dine fl"YIJllki,smialto ataiku:jemy pozyoje.
kit6rych lIlikit iprIZeciei rrie opusci lbez rwalk'i. W /przy-
szlym lI'olro ponowirny szturm Ib~gartsi oldoswiaclczen'ia.
Pam>i~omy jednalk, IZeIdotych<CZ$owe Ibatallie lPr'zegtl:y-
rwalliSiny rw .ok>resie· przy.gmowaIl, w ikralju. W be.zlpO-
sredlllim~ Ibowfem start.ciu rwWaJdliSmY itym tra'lem nie-
tIe efekltoWl111e.P,olsiki Fiat IProwa:drony lPT'ZezRobelita
M~ch~ ~ L~ha Jarworowicza ~na z,d~~ciu) rzdystalJlsowat
ta'kie samochody 1ak Opel AscOIfla <1900, BMW 2002 IT'l,
Saab V4 i wiele innycl1 renomowarnyreh marrek. ,pdla~y
odrnle.sli, 'ZIwy\ci~o w k.lasie lPoz.ostawiajqc w pobitym
polu rwie1u mi&.brz6w .rajd-owej ilderoOWlnicy.Sq rto bez-
sporme sl!keesy, j (l,o'bow'lqzujq'Ce.
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