
tl' cnrortek 12 bm; wybiJe dlo uczestnik w xxxlll Mlędzynorodo.reEo. RoJdu
ll Polski godzino ,,0''. od niej liczqc (będzie to doklodnte t 'Ol) rozpocznte slę-- ponod dwie pelne doby trwojqcy wyśclg z czosem. W kortoch drogowych po-
dono precyzyjnie, gdzie l kiedy zowodnicy przejechoć muszq pruez punkti kpntrolne.
W teorii wszystko proste l lotwe. W proktyce _ być'moźe r źnie. Tyrn bordziei, że
rongo jednej z elimlnocil (si dmeJ z kolei od Rollye Monte Corlo) mlst1zostw śwlo-
to - to nig tylko owons nosze| no|wlęksEel doroczne| lmprezy somochÓdoweJ, ole
r wnież szereg wynlkojqcych r rocjl tok wysokiego szczeblo obclqże .
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Czywr&nda,em$
rilfdowi do twilruy?

-.- awzglęllnleJqe wytyezne
trĘtędzunałoilowa i Feilerucii Au-
tomobłloweJ - tałożylźśmg, że
będttc to lmpłaza ptoparctonal-
ną da umletęEnoścl uczestnźk u
l tabłgeznłc ptz|łqotoulanuch
lłoz tll, CIężko _ aczkolwżek
nie tak trudna. ldk nlekt re rct-
.ila tpecią,listuczne lłpu np. Sa_
ta ,' Włośnle duźą łka,la tłud-
nodcl tprawżla, źe w ttogce o
pryuatne sdmochoillt, na kt -
rych stnrtule wlększość naszaeh
łatdowc w, nie potraktouall-
śmtł Raiilu Porskł tako yr bu
,nistłzottu ktdloto|łch - odpo_
wiada ne nesze pytania koman-
dor zawod w msr JACEK SO-
Żyfisrr'
- 66 rgloszonych ril t, to

chybe nlszbyl wiotc...

EllmlnacJrml ł[śl produ-
ecnt w byty rp tc;orooznym
rczonlc kolctno: BeJil Monto
Cerlo. Bald Brseilrkl. BrJil
Portutalll. Eart Alrlcan 8a-
fgrl. Baiil Mrroka l Rslł' A-
kropnlu. Po Betildc Polskl
odbcilzlc rle lcszczs S del-
*ycb clbnlnecJl. Brtd 1000
trczlor w Flntandll. Alpcn-

'fahtt w austrll' Rajit ltrlo'
skl. Presl on Bofrrdlass w
UsA' BeJłl BAC p Angllt
orar Bajd Borsy&!.

+
Po rorctranvch ilotychorer

'8 cllmlnreJenh łI3 punttaoił
urarck fabryoznvcb prrcdsta-
wla sh nnstcplilp6: l. Alpt-
ne-Beurult Bt ptt.. 2. Flat tl6,
t Cltrorn aą. 

'. 
Dntsun 22,

5. Seeb 2t. 0 Ford t8, lnily-
wldlualnlo naflepwy v do-
tyehczernwvch ellmlneolacb
byl stertulnev' t6wulcł'ribeo-
nlc w Brekowtc Frrnorr
Tbcrlcr. łt rv wvgral Bejil
Portnrelll. ReJit MaroLr ortł
BaJłl Akropolu.

- -,dle łle inotnd zapomlndć,
że ellmlnocte MŚ wodvłent w
nie łą zeżuuezat zblłt l|cznle
obtddąane. frIłeliśmu ztesztq te-gg Wzvktad 7r, fXtX RniiIzile
Polslcł. kt ąt byl łćwłleż łpra-
tadzlanetn mlł,tżnlźu, muek ta-bruczfiteh. Nlemnle! oezekutę
na trasle zaelętel uąIkl, w kt -
?4 - łftąff} nellzźetę ulączą
slę nle bez szaął także kŻercw-
clt polsclt,

-Dokucrliwyml mrnkamen-
lrml orranlzaevjnyml byly w
noprzcdnlnb lslach: lłoznoś r
trasa l Drrcclrcaj4ec *lę obllcrc-
nlr wvnik tp. Oav llcrv w tyĘ
wzgladric nl Doprawę?

- Na Derułno, Nt tragąch l ź
II etapt ulłoołz1fllśrnu tzw. pod,-
ceattale, ktĄłę dokanuoać bąilą
obllcze use włatłrlm zakteale l
te notuehmlar/. orzęko,zttwdć do
bazu krł.koltlskle|,, kt ła w ł ź-
nęt tormle 1punl|ęł tę bęilzle nd-
tućhmtnłt anłdgxnć. Soos b tokl

umoźllwl ćlailząnlc prźeblegu
Raldt ,,na gotąco" l łpotko elę
chgba z uznaniem, ptzed,e uszp-
stklm 2e $rofl,!! zouoilnik w,
lll tcdnym r pncdrsJdowyoh
ll Lomentarzy poilnicśllśmy
alarm w rwlłzLu !c rbyt 

'rwy-śrubowanymt'' ozlsatnl prrcJaz-
il w, kt re ani cbybl bolldowe-
ty a obowlązu|gcynt prtęplrrml
drogowyml. o tcn wla.śnlc r-
spctt pytrmy stceBomendora
sportowcgo - E3!. lnż' Brzl-
nlerze CzeleJa.

- Czdtu przetazd w u sto-
lunku ilo począthowach zalożełl
zlagoilzono, doilaJąe lnp. ną tzw,
pętll zachodntł" l 20--30 m|nut.
Anutowony zottał punkt 

"egu-lamlna wykluczaJąc't zauoiln|-
k w zc sp źnien|e pomięilz|ł
dl;'omd koleinumi punktomź
kontrolnttml wżąktze niż 30 mźn,
Dozu;olone op źnlenio nt kdż-
dum z etap u poulękvono ilo
150 min.ł ponodto ut czasźe kr -
tkteJ przenpu pomtęilzu etopaml,
zatogł lub tpausożnlenl przez
tnże mechdnlcy seruźs w mźeć
będ.al 2 pelne goilzlnp etasu łe
d'okonłnle pottzebnueh aapraw
l przeglqi, samochoil us. Ulgź
ut:lęc zndezne,

- Cay noźIlwc tegl przelgcbe-
nle lresy .rno tcro'', tl. ba cŃ-
dnle ?

- Żakłdilalismu. że ma mec|e
ate bęiIzźe tawodnlk w bez kar-
ngch mlnut,. stqd m. źn, połl-
wrtźgzonu llmłt doztuolonego o-
p źnlenla. IVc ptzestrtłganle
ptzepls w ilrogaloych zwtrcdmn!ł
baczną uwegę. Wsąlseil startu-
ląca zołąll ogtłzeżenl, że zp wrł-
padku tłz,ł1kłg|n2go orzektocze-
nźo ilozuolone| szabkości (o bs_
dzźe ona badąna tp kilku mźel-
geąch przez eklpy Mo rocarem}
outomdtycz*Ie zostaną to!'klu_
ezcnl , łdldu. R unleż w trogce
o bezpleczetistwa tuehu popro-
uladzlllśmy trase (kt re! łqczaa
illugość nlel'-zy 3171 km) mniei
ucaęlretilngml dtogam| I c?,osd-
ml. Wlele z odcźnk to przele-
ch.el|jśmu rcłyjnym ,,FIątęw 725
p" l sądzę, źe ezaąt - po d,ako-
nanlu nleibęd.nuch kołekt - ilo-
btane sc u.lo{eioie.
- Kluca BaJilu?

- W molm przekoranli ta
ił}-kilametrowet ilługoścl pętla
rozpoezuruIiącd t|ę l koflczące w
Zlotum Sfolru. na kt6re! zlokdll-
żou)ano 15 oiletnk ul specjnl-
nl1ch, Zalogł ptzeieżilżać tq be-
rlc nocą z ezuldrtku .aa plątek,
Dodotkowltm utrudnlealem bil
rnogq ezęsł'e tam o łeJ po-
rze toku ilłłu,
I yle oficjalne wlTowiedzi. Do'
l łajmy 

-do nictrl że !"k
Drzyouszezaliśmy wbrcw oczeki_
wa iom Zorzadri Gł wnego PZM

- 
xxxIII RP nis zdołał ścią-

cneć na start świetowej czol w_
Ei.'oomimo źe Jes eliminacją
migtizostw świata' Zakłedaiac
łuii tuse znwodnik w zagrenl-

cznych, PŻ\/I poer:ebsl ledno-
cześnie sens startu kierowc w
polskich. nie traktując - iak
to zazwyczaj byffato - I etapu
jeko pr by MP.

Poniżej oczeklwa liczba zglo-
szonych zał g - to z pewnością
odzew ni zasady regulaminu
XXXTU RP. z kt rego lasno wy-
nikalo, że szybkości przecietne
Jazdy okreżnej są zbyt wysokie'
a limlt sp źnie zbyt maly. Fa-
kty te w trosce o dobre lmię
imprezy I lej powodzenie. pod-
kreślaliśmy iuź przed miesią-
cem. Zmiany wpro'tiladzono, ale
dopiero w ostatnlei ebwill, tuż
przed starterr i - iak się sly-
s'y - pod presją krytycznycb
wypowiedzi automobilist w zs-
Branicznyeh. Szkoda Gdyby ile-
oyrto nlczbęilnych korekt ella-
s w prrcJszdn zapailly woleśntcl
- zgtosre byloby z Dcwnoioił
ilulo wlęcel.
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