
Dvvoch z
Zastalem Ich w garazu, Jeden grzebal w sllniku, drugl

sprawdzal podwozie i zawieszenie, Obaj umorusani, zapr-a-
cowani, ale - jak mnwia to co slf.) zrobt sarnemu, z regurv
uie nawala, bo sic ma stuprocentowa newnose, ze dokrf.)cito
si4; nafmnlejsza nawet srubke,

Technik mechanik i docent,
doktor habilitowany ekonormi,
cztonek pAN (jeden z naj-
rnlodszych). Laczy icp umflo-
wanie samochodu, zylka 'spor-
towa i praeowitosc, Te ele-
menty przyniosly etekt nad-
spodziewany: Jerzy.Landsberg
iMarek Muszynski z Autorno-
bilklubu Warszawskiego wy-
w lczyll w tym roku tytuJ-
raidoweao rnistrza Polski w
klasie do 1300 ccm gr upa I. /I

Jerzy Landsberg dor'atkowo
mistrzowska szarfe w wysci-
I?,ach sarnochodowych i-co'
bylo najwieksza niespodztanka
- tytu! mistrza wszechklas. A
wszystko na 1ednyrn sarnocho-
dzie, seryjnyrn "Renault 5 LS".
- ~ juz pr."ygotowu~cie

ste do Rajdu Warszawsklego,
prz~ciei to 'jeszeze caly iDle-

stae do startu?
- Do kazdego rajdu przygoto-

wujemy ste zawczasu. nlc nte od-
kladamy na ostatni'l cnwne. N~-
sze sukcesy, to erekt wytaczme
pracy I konsekwentnej realtzacjt
plan6w. !l me cudownego samo-
chodu, szczescta przy r6wnoczes-
nyrn pechu przeclwnlk6w.

- Ai sle wierzve nie chee,
ze tegoroezne w:vniki zostatv
osiagniete na calkowiete se-
ryjnym samochodzte. MieH co
do tego watnltwoscl rywale,
lch protesty okazat:v sie jednak
beznodstawne. Komis:vjna rnz-
binrka sih,ika nie w~'kazala
zadnyeh nleprawldlowescl.
Jerzy Landsberg: - Na tyrn - sa-

rnochodzie srartowattsrny w rar-
dach I wysclgach, na nun onny-
wal1Smy wszystkte treningi I uzy-
warn go do codzlennej ja~dy. Je-
dyny defekt jakl sie zdarzyt, to
- jeszcze podezas gwarartcji•

Mlstrzowle Polski - Jerzy Landsberg (z tewen I Mate), MuszynskI.
~erowaa odpoczywa, pilot przygo&owuje. 51'l do dalszej trasy

R-5
potoska. Po~a tym nle roe nawa-
'1110. Moze to dziwtc, ale tak Jest
naprawde.
Marek "'Iuszytiski: - Okazuje

ste, ze SP()~t samochodowy moz-
na z oowodzemem uprawiae I na
normalnym samocnodzte, bel kosz-
townych przerobek I usprawnten.
wtasnte w preferowan!u wspotza-
wodnlctwa podczas mtstrzostw
POlski na servjnvch samochodach
widzratbvrn przvsztosc sportu raj-
dowego w kraju. nu Judzl stac na
peIne przygotowanle samochodu w
II grupte, w kt6~ej dOPuSZC7.aJne
sa daleko idace przer<SbkL skoro
k0<71 Ich slega cenv clru!,(lego sa-
mochodu? zatedwte kflku.

- Jakl\ korz:v§~ daje wam
uprawianie snortu samoehodo-
wego noza s3ty<;fll~Cjl\ z osl~g-
nif;tych wynikow?
- J.L. - Mnle uc-zy ka rnosci,

dvscyptmv. powodu.le podntesie-
nle urniejetnosct. co nle Jest bez
wptvwu na bezpteczenstwo W let-
dvte codzten-i ej.
M.M•. - Po,s eJementaml wy-

rntentonvrnt orzez .Turka. mme
deje mozuwosct pogl~bienla me-
dzy tprhnlrzne.l. ktt.re.l jako hu-
rr-ant=ta nle ml~lem za \Vl~le. A
obu ":)~ 1J("7.V wza iemnego zaura-
nla do sleble w kazde] svtuac+t.
Jllrpk nai"il'rw termlnowal l"ko
nliot u Komornkkiego I Krupy
zan+m sarn 7Mb"! 7.8 klerownlcA.
I~ 'pra. tlC'P, ~'e or£:v ntrn, bv~
mo+e V,, nr?vC:7l(\~('t sarn zasiade
jako piprw.'y klerowca.

Wasz~V1l11nstagnleclarn!
nodobno '113interesowal <;f~
koncern Marlhoro, ktory .ip<:t
'lpon<;o-em paru Y5eYll In
S!!OTt.owych?
- C;oort samocnortowv z trudem

rozwt+a ste bez mecenasa. Pomoc
klltb6w tvl ko tv czescl rekornpen-
stile .wv<,,,tkl. "'1.1" nrzernys! takos
,;iE:nie kwaol do pomocy. - M6<!1-
by to robl<! np. CPN, uklady
nrodukutace '8kcpsoria samocbo-
dowe. W zarntan za reklamv
swor-n wvrobnw Tal; nte czynsa.
Mar-lbor-o lak(l~ 11e n.le wychndzl
na nomocv ra tdowcorn I .klerow-
com wv4cle'owvm narctarzorn.
ten!sl~tom. !'Iv!! mote juz od
nrZvR7ter!o rokll 1 narn za~~nle
'tV 1akim~ stonntu Domat:!'a~. P,?,,,.'-
ne rozmowv 511 lu~ nrowa Mone.

- .T,,~le made pI any na rok
prz:v~7.':V?
- Starty VII ratdowvch I wy~c1-

gowych mtstrzostwaeh Polski - to
oezvwtste Chdl'lIbv§mv te~ zrnte-
r7v~ sie w 1ak1e1s tmorezre 7.::t#'rA-

n'~o:r:ne( My-slimy· no .0 ra1d'75e
HOl'te r.arlo .. ~" to led"p,< olany
na T~"' • .('> !') .• ~ CfT'''~V",('\·"y~T''Ip

- A'" najpterw Rajd Wa"-
8zaw<;ki?
- Oczywlkle, wtasnte lIzykuJe-

my samochod do obtazdu trasv.
- A wiee "Ie przeszkadzam.

Szerokte] dl'o~f.
Dzif.)kujemy.
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