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Tutaj niech odpowiedź da popularnoścF
Caty wysiłek jest skierowany na formułę. To,
ze nie uda|o się w ubiegĘm roku wygrac Prostowi spotęgowało tylko chęc zwycięstwa.

Co slę z panem dzlele? Znlknął pan z

1.

horyzontu ądowego...
Nie dałem się, po prostu nie dałem się.

Przez minione póltora roku odzyskałem po-

nownie zdrowie i,.,
11-turbo.

now

samochód

-

- Mówilo się z tej okazji, że Prost oddat
Piquetowi ffiuł mistrza świata,..
To bzdury, Prostowi poprostu zepsu|o się
turbo, moc spadła pawie o 100 KM, nie było

Renault

Może pan podać nleco gzcagólów?
Proszę bardzo. Było kiedyś takie modne
hasło - sport to zdrowie. Tylko, że ten kto je
wymyśliłzapomniał dodać, że nie chodzi tu o
spoft Wczynowy. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że uprawianie sportu na najwższym poziomie prowadzi z reguĘ do mniejszych lub większych zwyrodnień organizmu.
- Czy to dotyczylo taae pana?

-

więc mowy ani o zwycięstwie ani celowym oddaniu punktow.

- Nie powiedział pan dlaczego Renault
tak silnie wojuje w Formule 'l.
Ta fabryka jest największą w Europie. For-

mu|ę 1 poprzez transmisje ogląda najwięcej
ludzi

Owszem, do\czy to również sportu automobilowego, A mnie nie wytrzymał jeden dysk.
To zdarza się dośćczęsto wśród kierowców
rajdowych. Dolegliwość ta nie omija nawet mistrzów Europy, Bernard Darniche wie dobrze,co to znaczy.
Co legt plzyczyną tego rcdzalu scho:

-

rzeń?

-

cych - dziennie, Przede wszystkim prywanie
najskuteczniejsze W tego rodzaju terapii, Poza
tym tenis, bieganie, awlaściwie wszystkie dyscypliny - byleby to nie była pozyeia siedząca.

-

-

DoĘczy to klerowców ratdowych?

Tak, o kierowcach wyścigowych,zawodowych nie wspomnę, poniewź ich sprawność
fizyczna jest niejako zakontraktowana. Ci ludzie są poddani takiemu samemu reżimowi jak
wszyscy inni sportowcy, Kierowcy Formuły 1
muszą mieć ogromną siłę w rękach, organizm
tak mocny jak kosmonauci i znosic ogromne
pzeciĘenia. Znamienny tu jest przykład powrotu do F-1 JacW lckxa, któly przed pięciu
laty miał ogromne kłopoty z utżymaniem kasku i głow we właściwejpozycji. A pzecież to
wytrawny kierowca, sześciokrotny zwycięzca
sĘnnego Le Mans.
Tak, ale w F-l są ńększe przeclążenla

-

boczna.
- Zgadza się,

-

Wróćmy do pańsklet chwtloweJ nieobecnoścl. Po kłopotach z dyaklem dostrzegl pan
walory lnnych Ęscyplin apońowych...
Tak, Diagnoza lekarska była jednoznaczna - może pan jeŹdziĆ, ale prócz tego musi
pan jeszcze zająć się innymi sportami. W
zwięku z tym bardzo dużo pĘwałem, nurkowałem, spróbowdem suiingu, Tak więc na
stare lata przypomniałem sobie o kulturze fizycznej i mięśniach,a jednocześnie walczyłem
o samochód, poniewź stary spalił się w Rumunii, ByĘ potem kłopoty finansowe, zresztą
nie chcę się naten temat rozwodzić. Ważne, że
wywalczyłem samochód, Jest to nowy model
Renault * jak widać pozostałem tej firmie wier,
ny - model 11 turbo z przednim napędem.

-

,- Czyll

ńem

w

ponownle zmlana lechnlkl, bopoprzadnlm modelu 5 turbo był Ęlny

napęd.
- Przypomnę jednak, że po utracie tego egzemplarza jechałem już dwa rajdy na tradycyjnej Alpince z przednim napędem - w Jugosławii i Bulgarii,

-

Czy technika prowadzenla gamochodu

nle zmlenlła aię?
To wiąże się z rozwojem techniki w ogóle.

mozna te widowiska porownac jedynie

reklamy znaku fabrycznego. Renault jest fabryką państwową, skoro więc angazuje się w
sport nie ma tam zadnych połśrodkow.Angazuje się pe|ną sitą, Najnowocześniejsze osiągn i ęci a raki etowo - ko m p ute rowo - s amoch od owe

,

- Za mało ruchu poza samochodem. Stała
pozycja za kierownicą narźa na wstrząsy - to
główny powód kontuzji. Nasi koledzy, protes-

jonalni kierowcy owszem spędzają osiem dziesięć godzin za kierownią, ale do tego dokładają cżery godziny sportów uzupełniają-

-

olimBiadą i mistrzostwami świata w piłce
noznej. Poza emocjami czysto sportowymi
transmisje dostarczają znakomitej okazji do
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słuzą jednemu celowi - zwycięstwu. Ponadto
proszę pamiętać, że poza środkamimaterialnymi zaangazowany jest prestiz państwa, a

kźdy Francuz jest kibicem swojego samochodu.

-

Mimo to,.,

No własnie, sądzę, że taka szansa, jaką

mia| w ubiegtym roku Atain Prost na Renault,
juz się nie powtorzy.

Wróćmy do rajdów. Ostatnio mistrzosdawny
blask.
To dośczrozumiałe, bowiem mistrzostwa
świata, ich ranga, a takze stawka postawiĘ mistrzostwa kontynentu nieco w kącie, Na mistrzostwach swiata skoncentrowała się uwaga
fabryk, bowiem na nich właśniesą klasyfikowani nie tylko kierowcy, ale takze producenci,
a mistrzostwa Europy to tylko klasyfikacja kie-

twa Europy iakby straciĘ swój

rowcow.

Czy w mistrzostwach światamoże star-

tować amator?
Moze. Znam takich, Pakują ogromne pieniądze, wcale nie licząc na dojechanie do

Rozwoj ten jest ogromny czego np, nie zauważają niektorzy krajowi działacze. Dzisiaj np. sa- mety. Ale to hobbysci, nie mogący liczyc na
mochod grupy ,,B" to pojazd zupełnie niedo- jakikolwiek sukces. Liczą się tylko ci najbpsi z
stępny dla prywatnego kierowcy, nie tylko w najlepszych - zawodowcy. Oni posiedli sztukę
naszych warunkach. To grupa, w ktorej prak- prowadzenia wspołczesnych samochodow

- w ramach
oczywiście obowiązujących przepisow. To samochody, ktore mają 300 KM wzwyz. Zdarzają
się nawet egzemplarze, ktore posiadają 400 i
więcej KM. Zaśjazda takimi pojazdami wymaga juz niezwykĘch umiejętności od kierowcy,
olbrzymiego zespołu mechanikow z serwisami, cięzarowkami, opon" Dzisiaj zespoł Lancii
Rally - startujący do mistrzostw światauzywa
do serwisu helikopterow. Ostatnio w Rajdzie
Portugalii za Markku Alenem helikopter leciał
od startu do mety. Moje nowe Renault nalezy
do samochodów grupy ,,A", Wiadomo, że aby
wytworzyc samochód, ktory z powodzeniem
mogłby konkurowac w rajdach i stac się niezawodnym muszą upĘnąc trzy lata. Tyte bowiem
czasu wymaga prawdziwe rozpoznanie charakterystyki, usunięciłusterek, dotarcia itp, A
potem przychodzi nowy model i tak w kołko,
Renault jest bardzo ekspanswne w
sporcie automobilowym,,,
Owszem, ale gdzie? Przede wszystkim w
Fomule 1 i to jest moje nieszczęście,,.
tycznie jest wszystko dozwolone

-

Przecież szef działu sportu Gerard LarbW rajdowiec, dlaczego więc
główne udrzenie na F-1, a nie na rajdy?

rousse to

poruszających się jak pociski. Ta sytuacja doprowadziła do tego, ze do czo|owki światowej
praktycznie w ciągu pię,ciu lat doskoczył zaledwie jeden kierowca,.Jesli na przykład dziesięc

lat temu czołowkę stanowili trzydziestolatkowie to obecnie czterdziestolatkowie - po prostu ci sami ludzie.
Dlaczego nikt młody nie może powiększyć tej grupy?
Nie przeskoczy przede wszystkim bariery
sprzętu, zadna fabryka nie powierzy mu samo-

chodu kosztującego krocie, a poza tym doswiadczenie czołowki i jej umiejętności są tak
ogromne, ze trudno w ciągu kilku sezonów jej
dorownac, a co dopiero przescignąc. Zresztą
w Polsce jest podobnie.
- Sytuacja nie jest więc różowa...
Ona w ogole nie istnieje. Po prostu tak
krawiec kraje jak,.. itd. Nie chciałbym się w tej
sprawie wypowiadać,

Pan jest w lepszej sytuacji, jest pan

wspierany przez Renault.
Myślę,ze w minionych latach zasłuzyłem
sobie wynikami sportowymi na to, by inne fir-

Dokonczenie na str. 13
J

Ogłoszenie nowego regulaminu Formuły 1,
ktora miaia wejścw życie od sezonu 1961

,

spotkato się z gwattowną reakcią ludzi zwięanyeh z wyścigami. FlA, aby zwiększyc bezpieczeństwo, uś-tdita'minimalną pojemnośc silnikow na 1300 cm3 Ł maksymalną na 1500 cm3.
Ciężar poiazdu ograniczono do minimum 450
kg. Zmniejszenie litrazu miało na odu zredukowanie osiąganych prędkości. Nowa F 1, wlaś-

ciwie sprowadzona do dotychczasowej F

2,

pomimo, ze posiadata silniki słabsze o blisko
100 KM, uzyskiwata większe szybkości niż2,5litrowa F 1. Mozliwe to byto głównie dzęki niewielkiemu ciężarowi wozu araz coraz bardziej
udoskonalanym oponom.
Opozycja przeciwko 1,5-1itrowej formule
byla tak-siina, szczegolnie ze strony Brytyjczrków, że FlA wprowadzi|a w 1960 r. formulę
nte rkontyne ntal ną, kto ra korzystała z wzorcóvl
starej Z,5-|itrowej F 1. Jednak wobec znikomego zainteresowania doścszybko źniknętaztoi

row.

W tym okresie oczywiście nie bylo sensu
tworzyc ieszcze mniejszej Formury 2.Dopiero
od 19il r. przywrócono tę kategorię. Obowiązywae mial tu limit po}emnoścl 1000 cm3, blok
silnika musial pochodzić od samochodu produkowanego seryjnie. W tym samym sezonie
wprowadzono również F 3 (1000 cm3), bazowała ona na podobnych założeniachjak dawna F
Junior.
Na rok 1966 FlA ogłasza nowe regulaminy.
W Formule 1 maksymalna pojemnośg dla silnikow bez doładowania wynosi 3000 natomiast
dotadowanych 1500 cm3. Jak się pozniej okazdo był to najbardziej udany krok FlA. Do tej
pory żadnaz formuł Grand Prix w historii sportu samochodowego nie utrzymala się tak dlugo. A ta, oczywiście z poprawkami mającymi
przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo,
obowiąuje juz 19 lat.
W 1967 weszta w zycie nowa Formuła 2, limit
pojemności do 1600 cm3. JednoczŃnie ustanowiono tzw. Puchar Europy czyli poźniejsze
M istrzostwa Europy Formuty 2. Zwycięzca tych
rozgrywek automatycznie uzyskiwal klasę A,
ktora uprawniala go do stańu w mistzowskich
imprezach F 1. Od 1972 r. podnieslono gorną
granicę litrazu do 2000 cm3.
Także i Formuła 3 przeszla szereg zmlan,
najpierw zwiększono dozwoloną pojemnosc

do 1600 cm' (w 1971 ) a następnie do 2000 cm3
(w 1 974). Wolno tu stosować jedynie silniki z

seryjnie produkowanych samochodów. Po-

czątkowo dla tej formuty roźgrywano Puchar
Europy dla zespołow narodowych, a od 1975 r.
Mistrzostwa Europy Formuły 3.
Obok formuł międzynarodowych sporą popularnosc zdobyto kilka formuł narodowych.
Rozpowszechnity się one w wielu kraiach ze
względu na niewielki koszt i łatwą dostępnośc
- są budowane v/ oparciu o elementy popularnych produkowanych ną wielką skalę samochodow. Do najwazniejszych nalezą F V (Volkswagen 1300), F Super V (VW 1600), F Ford, F
Renault, F Atlantic, F ltalia. Dają one m{odym
ludziom mozliwośó rozwoju umieiętności i awansu do wyższych formut. Formuty promocyine nie maią na celu rozwoju techniki samochodowej, ich zadaniem iest wydobycie talentów.
Od kartingu poprzez formuły narodowe, następnie F 3 iub F.2 do Mistrzostw Świata Formufy 1. Taką drogę przeszli Emerson Fittipaldi,
Keke Rosberg, Nelson Piquet czy Alain Prost. l
taki iest prawidlowy rozwoi kariery we wspolczesnym sporcie samochodowym.
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Dokończenie ze str. 2

zwróciĘ na mnie uwagę i pomogly mi rÓw- ry zabezpieczał i nadal zabezpiecaa cdą stronież w zdobyciu samochodu. Wcześniej jed- ,nę organizacyjną, Ja zaśmusiałem sam walnak musidem ńożyć wiele ńasnej pracy i ka- czyć o wszystko.
pitalu.
- Powgda rcwa komlsta,amochodowa,
- Jakie są pańskie plany sportowe? Ktedy słyszałem, że proponowano panu funkclę
przypomnl slę pan swolm klblcom?
kapltana spońowego..,
Plany będą takie, na jakie pozwoli przygo- Zgadza się, ale tak szybko jak mi zaprotowanie sprzętu. Ja nie mogę wystartowac nie ponowano, tak szybko ukręcono sprawie łeb.
przygotowany. Nie mogę sobie na to pozwolić, Zdaje się, że i pan miał być cz|onkiem komismy

Zresztą nigdy tego nie robilem i nie widzę powodow, dla ktorych miałbym się nagle zmienić.
Chcę więc miec przygotowany w 100 procen-

tach sprzęL Zamierzałem startowac w

mi-

strzostwach Polski, ale praktycznie rozpocznę
od Rajdu Polski. Spróbuję powalczyć tym cudownym samochodem.
- Co par powle o ostatnlch wyczynach

Poloneza 2Ur0?
- Załuję, że moi kolega Marian Bublewicz

zo

ii?
-

:

Zgadza sIę. Jesteśmy wlęc w tednako-

wel sytuactl.
To bardzo smutne, jeślistarsi panowie
wysuwają argument, że zawodnik nie może

być członkiem głownej komisji,

poniewaz
mogłby być nieobiektywny, podczas kiedy we
ńadzach światowej komisji samochodwej

znajduje się przedstawiciel zawodników. W
sporcie zuzlowym jest podobnie. Także w

tał wsadzony na minę. Myślę tu o rajdzie na MKO\ znajduią
Węgrzegh, kiedy wygrał i został zdyskwalifiko- 'ków,

Wany.

-

Chodztło wtedy o bak l.fiamulce...
Nie, to nie tak. Gdyby na 100 metrow pięciu wystartowalo boso, a jeden w kolcach... to

mniej więcej to samo. To kwestia najzwyczaj,
niejszej uczciwości.
- Czy to wlna zawodnlka?
Nie sądzę. Myślę,ze albo w fabryce nikt
nie potrafi prz:eczytac załącznika ,,J" FlA, albo
nikt go nie czytał.

-A

leśllczytał?

wszyscy doskonale wiedzieli jak jest z homo,

togaĆią. Skonczyło się wielką krzywdą zawodnika. Marian Bublewicz to wielki talent poparty
ogromną pracą. Szkoda więc jego wysiłku.

,

-

-

sĘ przedstawiciele

zawodni-

O co wlęc ehodzl?
Może o tytuły - prezesa, kapitana?
Nlech pan wskaże laworytów w tego-

rocznych mlstrzostwach konĘnentu

I

ml,

strzostwach śwlata.
W ME to przede wszystkim młody Henry
Toivonen, ktory jeździ na Rothmans Porsche,
nikt mu chyba nie zagrozi. Natorniast w mi-

strzostwach światawidzę trojkę: Hannu Mikkolę, Waltera Roehrla i Stiga Blomqvista, ale na
zwycięzcę wskazuję tego ostatniego. Dodam
jeszcze, że mam też faworyta w F 1. Jest nim

Alain Prost.

-

Jakby pan tednym zdanlem scharaktary,

-

Jeżeli wszystko gra, nie zawodzi mechani-

zowd walkę o sukces?

- Gdyby przyszło pahu znów walczyć w ka, to o sukcesie decydują opony, dlatego dziml trzostwach Europy, od czego by pan loz- siaj często o rywalizacji mowi się - wojna

poczqł?

opon,

Mowiłem już kiedyś, że samochód to 20
- Co chclałby pan powledzleć pana naproc., a gtówna sprawa i troska to zorganizo- stępcom, młodym adeptom trudnet głukl
wanie zespołu. Rajdu nie wygrywa się wyłącz- raJdowanIa?
Trzeba bardzo chciec, pżez całe lata.
nie przy pomocy samochodtl, kierowcy, czy
pitota. Trzeba mieć samochody serwisowe, Wiadomo, że kiedys z tego dołka wyjdziemy.
mechanikow, mozliwośc dobrego przetreno- , - ProponuJę panu prowadzenle w ,,Atltowania imprezy i.,. pieniądze. Dzisiai kierowca, Moto Sport" kąclka porad, czy mógłby pan
nawet najlepszym samochodem postawionym luż dztslat slormułować ledną z nlch?
Dziękuję, spróbuję, Jako jeżdzący nieco
na starcie ze swoim pilotem i jednym kołem
zapasowym nigdzie nie dojedzie, lub dojedzie szybciei, obserwuję od lat, że większośckiebardzo wolno. Mnie porownywano często z rowców nie uzywa wstecznych lusterek, uwaFerjanczem - jeździliśmyna tych samych sa- żając je za wymysł diabfa. Manewry vvyp?emochodach. Węgier był trzeci w ME, a ja szó- dzania, zmiany pasa są w większościwykonysty, tylko, ł ja trenowałem przygodnymi ,,tak- wane w ciemno. To koszmar. Dlatego chcę
sowkami"ź trzóma ludzmi w serwisie, a Fer- zwroció uwagę wszystkim kierowcom o kojancz miał tymczasem ośmiumechaników i niecznościkorzystania z lusterek.
trzy samochody - dwa rajdowe, jeden trenin- , - DzIękutQ panu za rozlnowę llcząc, że w
gowy. Dzisiaj Ferjancz ma'cztery samochody i następnym numerze rozwlnle pan temat,
Rozmawlał: J rz! JANKIEWICZ
dziesięciu serwisantów oraz garaz Volana, któ-

