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Torunska edycja IZubr6w"

Oldboye na startl
MiEtdzynarodowe Mistrzostwa Polski w wyscigach
samochodowych i motocyklowych - jubileuszowe,
bo juz 20. - odbyly sie na improwizowanym
corocznie torze, kt6rym jest miejscowe lotnisko.

W brew wszystkim przeciwnos-

ciom, wyscigi w Toruniu - dzieki

staraniom dzialaczy oraz porno-

cy wojska - rnaja bardzo sympatyczna

oprawe i prawie zawsze duza publicz-
nose.

Z okazji 30-lecia kariery sportowej

znanego i co najwai:niejsze lubianego
na trasach rajdowych oraz torach wy-

sctgowych Adama Smorawir\skiego, od-

byl silt ernocjonujacy wyscig wetera-
now. Na 30 osobistych zaproszer\, wy-

slanych do kolegow "po kolku", zglosi-

10 sie 16, a wsrod nich oczekiwany od

lat na zawodach samochodowych,

sportowa slawa automobilowa swiata,
Europy i Polski - Sobieslaw Zasada. Jak-
by wbrew wszystkim pesymistom, kt6-

rzy twierdza, ze nawet u siebie, w Raj-

dzie Zubrow, nigdy dotad jako zawod-
nik nie wzia] udzialu, nie chcac latwo

"sprzedac wlasnej skory" na tak malej

imprezie - uswietnl] jubileusz przyjacie-

la, przylecial z Wiednia i. co najwazniej-

sze, stanal na starcie.

Opracowano napredce regulamin

wyscigu, maj'lcy "wyrownac" osiagi ca-
lej plejady roznorodnych pojazdcw, od

najnowszego BMW 850 i Porsche Car-

rera do Poloneza Caro i Cinquecento.

Jako pierwszy wyruszyl na trase Ja-

nusz Zdrojewski na Cinquecento. a

potem coraz silniejsze auta, Stawke za-

mykali Adam iAndrzej Smorawir\scy na

BMW 740i i 850i oraz Sobieslaw Zasa-

da na Porsche Carrera.

W szalonej gonitwie najszybszych.

Starsi panowie dwaj ... .

Sobieslaw Zasada
i Adam Smorawin-
ski przed startem

do biegu jubi-
leuszowego

W rodzinie
Smorawir\skich
milosc do sportu
samochodowego
zakodowana jest w
genach. Na starcie
junior Srnorawiriski

Przy muzyce 0
biznesie: Znany

piosenkarz i
automobilista

Andrzej Dabrowski .
ryczy sukcesu

r6wnie znanemu
przsdsiebiorcy i
autornobiliscie
Sobieslawowi

Zasadzie

za bedacymi daleko w przodzie slab-

szymi pojazdarnl, nikt Silt nie oszcze-
dzal. Jak twierdza obserwatorzy, kibice

przezyli nie lada emocje, kiedy na jed-

nym z szybkich lukow Sobieslaw Zasa-

da idac w uslizgu czterech kol, jak za

mlodych lat, doprowadzil do "posllzgu

kontrolowanego", nie ladujac na ograni-
czajqcych i zabezpieczajacych tor opo-
nacho

Wyscig 3D-lecia Adama Srnorawiri-

skiego zakoriczyl sie zwyciestwern nie

takiego znow weterana, bo syna - An-

drze]a Srnorawirisklego, na nowym

BMW 740 z 8-cylindrowym silnikiem,

przed Sobieslawem Zasada na Porsche

Carrera, Aleksandrem Oczkowskim na

Mercedesie 500 cc oraz Waszym spra-

wozdawca na wysokopreznym BMW
525 Tds i J6zefem Kleldania na Toyota
Starlet.

Jeszcze raz okazalo sie, ze znane i

cenione kiedys w sporcie sarnochodo-

wym nazwiska potrafia zernoqonowac

publicznosc, dzialaczy a myslE;,ze row-

niez oplnle publiczna i stworzyc pra-
wdziwie sportowe widowisko. Nie na

darmo, wzorem slynnego Rajdu CHE-
VRONNE przy slynnym Monte Carlo,

obok wielkich wyscig6w i rajdow orga-

nizuje sie skrocone imprezy dla bylych

wielkich._

Zupelnie sarnodzielna irnpreza w

tym stylu jest tradycyjny Rajd Zubrow,
ktorernu patronuje Sobieslaw Zasada.

Jest to impreza prawdziwie sportowa.

mimo ze nie przekraczajaca 200 km
trasy i 10 odcinkow specjalnych, kori-

czaca sle kolezeriskirn spotkaniem w

Zakopanem. "Dorosli chlopcy" zza kol-

ka najpierw czekaja, a potem rnaja

wspomnienia na caly rok.
Wieslaw Mrouxzynski

P.S. Jak nas poinformowal Dyrektor

Wyscigu z Torunia, p. Czeslaw Nose-

wicz - kiedy [uz wyniki "poszly w swlat"

- sedzia, kt6ry w Wyscigu Zubrow wy-

puszczal na tor, zgodnie z ustalonym

regulaminem biegu z wyrownantern,
ostatnich zawodnikow - Adama Srno-

rawir\skiego i Sobieslawa Zasade, po-

mylil si~ startuiac ich 0 cale 10 sekund
za pozno w stosunku do grupy poprze-

dzajace].
Jak nalei:y przypuszczac, wyniki czo-

16wki r6znilyby sie. Aby nie zaklocac

atmosfery "kolezeriskiej zabawy". zre-

zygnowano z protest6w.
W.Mr.
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