
Emocjo ujQcawalka f181
na odcinku "fela"
wRajdzie
Barburki

...

W ARSZA WSCY rajdowcy zakon-
czyli jut sezon 1971. Ostatnia
piekna jak zwykle i bardzo
dobrze zorganizowana przez
Auromobilklub Wars,zawslti

Irnpreza byl Rajd Barburki. Wpraw-
d'Lie 0 tegcrocznej Barbaree jut zd<\r'
zY!ismy zapomnieii, ale bez wzgle-
du na nazwe impreza bvta adana.

Ze szozegolmym zalnter esowaniem 01>-
ser wowal ismy [azde Macieja stawowta-
ka, ktory niedawno sprawil ogr omna
niespodztanke wygrywajac warseaw-
ski Rajd "Polskiego Fiata".

Okazalo sie, ze 'ten sukces mlodego
kier ewcv nie byl przvpadkowv. I tyro
razem pojechal on bardzo do brze, zaj-
mu iac w generalnej klasyfikacji trxe-
cie miejsce za K. Fraukiem ua "BMW
2002 Tl" i wtocnem Lattari na "Alfa
Romeo".

f

Sta-wowiak, ktory jecha! wraz z ZYS'L-
kowssdm, wyprzedzir w generajne] kla;
syIikacji KomorniCikiego i Ma,rkowskie-
go.
Jednyrn z najciekawszych fragmen-

tow Rajdu byl odcinek specjalny tzw,
"Fe1a" na szutr-owe] trasie koto str u-
gi. Odkryt j'l kiedy~ W. Pasz kowsk l
(trasa ma okolo p6ltora kilometra dlu-
gosci, prowadzi lasejn w pobliz u ce-
gielni). Zawodnicy jechali ten odcinek
dwukrotnie. rnajac do przejechanta
okolo 3 krn,

Tam wtasnie Stawowiak pokazat wiet-
k"l klase uzvskujac na jlep szv czas 2.26.0
i bija,c reknrd trasy nalt,za,cy do Bron i-
kowsldego 0 5 sek. Odkrywca tej trasv
W. t>aszkowski skruput atrue noeuiacv
rnkordy na tyro odcinku wrt:czyl M.
stawowiakowl pamiatkowv puchar ek.

Obser watorzy Rajdu twierdza zgod-
'nte, ze stawowtate robi stale i1C'stePY
i moce niebawem awansowac do sci-
s!ej czo!6wki rajdowej.

Dowiedziettsmy s:<: ta kze [ak stawo-.
wiak przygotowywat sie do pok onarua
. odcinka HFela", Od wiedz it on t~ tra-
se siedmiokrotnie. nr zejczdzajac Ja k il ,
kadz ies iat razv. Porjcz"s Rajdu poje-
chal znakomicie.

W dalszych probacn nte by! w sta-
nie obr onic pierwszei pozy c.ii. grlyz K.
Frank i Wloch Lattari dysponowali
szybszymi wozami "Cl ,.Polskiego !"ia-
ta". Wywalczyli oni przewage nad
Stawowiakiem przede wszystk im pod-
czas wyscigu, kt6ry rozegrany zostat na
betonowych pasacn w Ba bicac h, sta-
.wowiak okaeat 5'i<: [ednak najlepszy

I Z~ wszystkich .kterowcow star tujacych
na "Polskich Flatach" i za to naleZ4
mu 6'ifj graeulacje, (,Koo)


