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HISTORIA polskiego rajdolvania nie rna zb3,1
bogato zap,isanych kart Dlatego też cieszy kazdy wynik uzyskany ptzez Polaka szczególnie

w tych cięzkich czasach.
BłaźeiKRUPA % Piotrem lltY TKOW KIM
Alpine i 'frłrbo
na dwóch typach Renault 5
startowali w bieżącym ezonie w 7 rajdaclr, stanowiących eliminaeje mistrzostw Europy. Ukończyti 6, nie sehodząe w żadnym poniżej 4 rniej-

ca. Tak było również po,dczas ich ostatniego
startu w s zo,nie, Rajdzie Algavre w Portugalii.
Przyjęii tam wiele gratulacji. znalezli się bo-

wiem na 5 miejseu w_lrpńqowej kĘ,qłfi acł.
Dziśwffije'dnd'ilłla
iejsce
wiadomość7, Paryża, że spadl n
donirnu
wyprzedził go Włocb używając
,.Tony". Tynn niernniej wynik BłażejaKrupy !v
ME jest trzeeim polskim rezultatem w historii.

Pilotów w tych mistrzostwach nie klasyf iku je
się, są jakby t:rochę pokrzywdzeni. w cieniu
mistrzów. V/ naszej rozmo,uvie wzięli je<lnaii
udział obydwai załvo,dnicy na ,,rów,nyeh plawach",

ledzący pilnie togoroeune rozgrywki mają
pewien niedosyt, ponieważ nie mogli panów z&baczyó w Ba,"idzie Pols!łi i WarsBawskim eti-

tninae

jaeh nnistrzosfrv EuronV

eo i dla lvas

nriało niebaTaf.;o!ne znaezenie, ueiekło borviem
poro punktów.

BłażejKItIIPA:

Szko,da tych punktów.

Mogliśmy być w końcorvej

wyze j.

kla,syf i}rac

ji duzo

Piotr MY TKOW KI:
Rywalizorraliśmy
wyłąeznie za granicą. Nikt nam prezentów nie
czynił.

Kto jest ważniejszy lłI samoehodzle?
-P. 1Ę: Zawszn
twlerdzą, że ten z lervej strony - to- nie kurtua zja.
B. K.:
Jezeli clrodzi o to kto rządzt to
\
ja.
Kiedyśoeeniano proeent nkładu w wyrrik
,Fo 5 dla kierowey i pilota, reszta to samochótl
zczęście.A dzisia

$Y

Zawo,d,niey po 20, samochód

B. K.:

30,

łut szczęśc,ia 2.
P. M.:
- Mniej liczymy na szczęście, cho,ciaż
niezbędne, borviem technika po,szła tak daleko,
że zmnie jszyła się przypadkowość- Sprzęt nie
ma pr,awa się psuć. Dzisiaj zało,ga jest elementem pewnej organizac jin w której ponadto p,owinno być eztereeh mechaników, dwa ,amochody
w tym treningowy. 2 serwisy. To
wszystko rnusi działać bezbłędni e. Plus wspomniane 2 procent :lzezęściadaje 100 procent wy-

niku.
P.

O co denerwu.jecie ię na siebie?
M,:
Staram się uniknąć nervlow. Ale

Blazej czasern za dużo je.

B. K.:
Jak Piotr wstanie lewą nogą, wt,edy
- się szybko, wybić io z głowy.
staram mu
F Najtrudnieisz{ ,uja dla kierowcy?
B. K.:
Pierwszy tego,roe zny Costa Brava.
Nastąpił wowczas kataklizm. Nies,p,odzi wany
gołoledź, a my na zwykłych ołp,oatak zimy
nach.

A dla nałvigatora?
Jezeli pracuje,my tak jak porvinkł.opo,tów, Występują one
niśmy nie ma
'byłem
na t,rasie za mało lub
wówczas, .jezeli
P. M.:

weale. NajĘęce.i praey miałem jednak podczas
ostatniego rfrdu w Portugalii" Bardz,o ,1użo zaki:ętów na ,,oesach" zapisałem hieroglif ami

kiika

zeszytów"
IVlaeie do siebie zauf anie?

-P. M.:

Gdybym nie miał

n,ie siedz:ał-

bym obok- Błazeja.
B. K.:
Tak, ale sprawdzam Piotra.

Jak dłtlgo zamierzaeie startor,vać?
-P. M. i B. K.:
Jazda sprawia narn przyjem-

ność.Będziemy startować tak długo, dopóki będzie szansa popra\Miania łvyników.

A tazem?
Parę csób pfoponowało nam
nle br,aliśmy. Póki co..
chociaż ślubu
(DoKoŃcznNIE NA TIi. p}
B. K.:

ro,zwód,

PnZEGLĄD PORTOWY

HN*illtl lulfifiyltlrjE
(DOK0ŃCZENIE

zB TR. t)

_, łeździłpan w tym sezonie na
drvóch róanyth tyBaeh z przednim i
t3,lnym napęclenr. Każdy wymaga inttej technilii. Czy nie ztlarzyło się ?,.a"pomnieri na jakirn akurat się jecńałor
B, I{,.: - Woiałł:ynr jeź,dzic na jedn.},n} typie"
W..r.,niki jednak Fołkazały, że
się nie myliłem, cltociaz zdarzyło
nri
się ,,tvykl,ęctć kiilra bączkou,i'. N rr.
podczas Raj ciu Skody walczyłem o
{:ierrvszą lcxatę. {)puściłe}ndrogę raz
i ctrugi... P|o,sta norlt.iłem wtedy - Źńąc
nrozlir,l,ie najlepsze nriejsce., choc nie
liolriecznie _ pjerr.vsze. Jechałem tego
cln,ia szl,bciej niz. byłenr tto t go pńclest_vno\vany.

_ Czy opanorvał pan technikę jazdy
$r 100 prtlceniaclr?
B. ,If.:
Wieln, że mam za ma.ło
startórv i na eo dzień łeżdżęza woino.
lVla nr eden samochód i nie mogę go
\ł.' 100 procentach rł,ykorzystać. Muszę
oszczerlzać z nnyśląo całym sezonie.
prezes PZM Ron3an Pi j atlorłlski i Renault ż,ądają 1ą,yńikorv i trzeba o tym
patnietać
To prarra wytlolnośei. a ch,odzi
ml o sanre umiejętnośt:i...
Pr,,*{-. I
V/iem o eo ch.odzi. Kii}<a
lat temu najlepsi w-zjęl udział w szkólct] Rarrno Aaltonena. To szkolenle,
chociaż polrzebne, nie zostato dokończone, Pmeciez wszyscy wyezynowl
|:,ierowey w Polsee są samo,ukarni. Dochodzen ie cio wyników j es,t okupione
J
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u,ypadkarnii. Wielu ziawisk

i

rnanerłr-

rów zatro,d"nlk sam sobie nle wyjaśni.
lB. ,l*r*,
Brakuje nam kontynu,aejt

- pm,ez Piotra słzkoły. Zawy,mieni,onej
mierzam rv styczniu wy.startować w
rajdzie na śniegu, aby nie mieć cz.tero-

miesięcznej przerł/y, x i poślizgaćsię
n,ie zaszkodai. Przyda się to potem na
szutrac}r.

Przyszłońoezne plany?
-B;-.,'
,:
Dzlał sportrt Renault byl
mile zaskoczony na zym rł,ynikiem.
Byiiśmy puszezerri w tym sezonie anlopas, ehociaż rnieliśmydyskretną
opiekę. W Frz}z52tru* roku będziemy
ofjeialnie startovrlać na Turbo _ otrzymamy części i oponf. Prezes Roman

Pljanorłlski postaęril nam zadanie wa,li<i o jedno z t;rzech pierwsz}rch miejse.

w

10

imprezach.

gpĘywało się auto?
- Jalr
nie działo. W Greeii na kamieniectt
przeciąłem jedynie przervody harnuleowe. Ę,enault
to wspaniały samochóC" Mu.szę Jes.zczę dodać, że iirma w

tyeh trudnyeh ezasach wyprodtrkornra.ła
relłordzłiiste jeśllehodzi o spalanie. Mo-

del seryjny Renault
GTL przy
0 km,'godz. pala... 4.5 litra
!

amochód. któĘrm leźdzlele. iest
wla*nośeią fabrytri. I{to w Poleee
t
wa zym pon orem?
'ć
.,TŁ*;:,*i:! Ę Lot i Radmo,r
firma,

która

wypc} ążyla nas
dział ai ąca rad;ostacj ę.

w ,doskonale

a

Cheąe nie eheąc,
gkl znaleźli się w g

ehoeirżąamato,ramiilł=yko,nuJą

swoJe wyuczone za,wódy. Ieh przy8otolvan.ia do startów w il[E rnuszą pt,zętriegać inaeze.i niż dotyehezas pralłtykowano. Do wyników dcszli sanri, doakone,le się orientują gdzie startować,
.iaką,wza t,o orryać taktylię i nie trzeba
!m
tym przssz^k adzać. Potreebują
pornoey fir.ansorve.j PTM
to oczywiste. Zda.rza się iednak. żę fo,rrnalne
ETrrswy lvyjaztlowe e!ągna sie niBzłl,ykle ślamazarnig i kogztują ieh więeei
energii n{ż ra.id.
}{ie jest źo wina Bitlre Sportu ani
prezesa Romana Pijanowskiego, który
bardzo żyezliwy, ,,,Ale
Jrst ra,irloweonr
rozgrywkl porsonalne s GKS ryko-

tern odbiiatą $ić n& zawodnikaeh.
Jeżeli np. X z,gadza glę na wyiazd n&
poludnie, to tylko dlntego. że jest tłr

lze

.iego

zł-lanie Y się

ne,

to nle

godzi.

f}byrlwa; sie nle z;no ?,ąq choć lubią
Każdy T,
Xrrrpę i nłysikowklego.,oweny
dwłrnastki GI{ś r,aintere
.iest
wy|azrtem w ramaeh tzir, klerownie twa. !t' tlohle oszrzĘdnośerl zalo.dze nie
.lest, t otrzelrny kterownitr. znają lrlegle
kilka iezyków. lVola try T, nim{ pole_
ehał leszcze ieden meehenilr. To tali
na marEine

ie
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Jerzy Jłnkiówiez
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