
Po zwycięstwo Jełlzie A. Godula Nr trasle Ełfal Podolslrl

Wyścig g rski pod Nowym Sqczern

BrG ral" G{pdffi$a
gową zliwsze iakiel Dertrrrbaetr
na staręle. Szczytem bylo ki}&r
lat temrl wytoczenie zawodniko.
wi sprawy r kolegium rr po.
rtawienie samochodu rportowł
go w parku maszya na edatelr
Tyn rdzein teilnrt dopuraczom
rię wypaczcnll wynlk w rporto-
wycĘ nl,o rrchowrno r, wnyci
rzanr dle wszystkiclr. Zacręlo
eię nr. brdłnlu lccbntcrnyn
ptzed rawołloml. Bylo ono Wi-

(Dolęotlczd e 14 ?. 5,

rzy piękne| rloneezneJ
pogodzio odbyla się pią-
ta. przedostatnla eliml-
nocJa Samoohodowycb
lilistrzostw Polstl w
WyŚclgłcb' G rskieŁ or-

głnlzatorem nł decenic P;ZW
był Automobtlklub Potlkarpao-
ti w Nowym sączu. PlęLnr po-
goda śclągnęlr Jłk rwyklc do
l)ąbrowy LllLanaścle tyslęey wi-
dzr w. Mlmo ic byl lo 13 dzlc
wrześnią obylo się na szczęśeic

lyn razem ber'wypłłlk ry, cho
odcinkaml złwodnicy Jecbali w
szpalorzo widz w, co naJgor-
gze' znowu stojłcycb nl rewnQ-
trzneJ zakręt w. Znowu u org&
nizatorl lnterwcniowrl o lcL
odsunlęclo BlłżeJ Krupr.
' Mistrzosttła weszły w decy.
dującą fazę.l :rl poszczeg lnycb
grupach oraz klasach znowu o
zwycięstwie decydowały ułamld
sekund. Wszystko jest w pt>
rządku. gdy rywalizacja przebie-

ga wylącznlc na plaszczyźnle
sportowej. Gorzei gdy o iei wY-
nikach decyduje przesadny rt-
goryzm działaczy. W 'Nowym
Sączu od lat odnosl slę wrażenią
że dla kilku skądinąd ofiarnycD
działaczy impreza jest celem s*-
mym w sobie e zawodnlcy ąjej złem konlecznym. Tego wra_
żenia nie są w stanic zahrt*,
wspaniale ragrody, urpczyst o-
twarcie itp. Zawsze są scysje l
parku.maszyn o miejsca parkln-



(Cźąg d"ąLsza ze str. ,)
zn^czone na sobotę a regulamin
zaznaczał, iż ,,nie przewiduje się
dodatkowego badania w niedzie-
lę" przed treningiem. I było to
prawidłowe, gdyż trudno sobre
wyobrazić organizację zawodÓw'
Eciyby wszyscy przyjechali w
niedzielę rano' Ale .,nie p|ze-
widuje się'' nie oznacza q/cale,
że być. nie może. Zdarzyło stę, iż
jeden z zawodnik w prawiriłowo
zgłoszonych -przybył na zawody
w niedzielę'rano na 2,5 godziny
przed startem. Badanie technrcz-
ne trwa około 5 minut. .wpro-
wadzenie do komputera teciną
mlnu!ę. Niestety, bezdusznie u-
<iaremąiono_ rywaiizację sporto-
wa Wojciechowi Bełtowskie_
mu z .Automobilklubu Krakow-
skiego. A przecież regulamin Mi-
strzostw Europy, na kt ry po-
w.łuie sie PZM, zakłada navlet
obowiązek odebrania samocho-
du w" dniu treningu j żeli od-
bi r zasadniczy odbywał srę w
dniach je poprzedzających Pa_
miętam z własnej praktyki kie_
rowlika ekipy P?,V na euro-pejskicb trasaeł, że nikt rigdy
nie robił problem w z odebra_ .

niem kilku samochod, w w dniu
trening w' rnimo iż w sumie łry-
ło ich sto kilkałlziesiąt a nie 4iljak w Nowym Sączu' Widać ten
je.len nie m gł się już zrnieśei .
Jak my rlo tej Europy er.rłierza-
w,? Czv to ''ie. 'iest Ii tylĘł cheć
pokazanla kto tu waźnie.iszr'?
Czy o takie dyscyplinowanie
chorlzi? Fyta " mo*na st,nrvia,ć
wiele.

Zupełrrie kar;'gtldny przypadck

zdarzył się już w trai<cie wyŚ-
cigu. Na wyścigach g rskich tak
się składa. że jeżeli zdefektuje
samoch d - zawodnik stacza go
na d ł. gdzie ma serwis i może
usunąć drobny defekt przecJ na_
stępnyni podjazdem. Ale nle w
Ncwym Sączu. gdzie część rrasy
gorskiej biegnie w d ł. Zawod-
nik Automobilklubu Kieleckie-
go Dariusz Str żyk prowadził w
swojej klasie po pierwszym r

po drugim podjeździe a zwvcię-
st'xro w tych zawoclach prolor-rgo-
wało jego szanśe na tytuł N{i_
strza Polski, Za met'ą drugrego

podjazdu odkręciła się md na-
krętka plzy alternatorze. Jednak
nikt nie wozi ze sobą kJ'uczy.
Zgłosił więc organizatorowr. iż
potrzebuje pomocy przy zaho-
lowaniu go do parku n"iaszyn.
obiecano mu trką oornoc. Jest
przecieź łączność radiovla. z
kolei jego serwis na dole inter-
r,veniował u staTtere' by puś:ił
do g ry ich w z techniczny &{i-
mo prawie czterdziestomlnuto-
wej .przerwy pcmiędzy podjaz-
dami. wz teclrniczny atgĄnlza-
tora nie pojechał po niego. a
serwisu też nie 'v1'ypuszczor:o'

podobno z braku decydenta tj.
dyrektora Wyścigu' kt ry gdzieś
się zapodział. Darek Str żyk w
tym roku mistrzem Polski już
nie będzie.

lilYNIKI: całe zawody wygrał
najszybszy ,,g ral" od kilku lat
ezyli Andrzej Godula z A. Kie-
leckiegolRME na .,estonii 25 1600"
osiągając na czterokilometrowej
trasie przeciętną prędkośl po-
nad 130 km/god.z.

Grupa E: Andrzei Goclula
3,3?,428, 2" A. Skwarzyfrski (A.
Rzemieślnik) _ 3'48'610' 3. B.
Podolskl (A. Kielce) - 3,53,196.

Grupa HC: 1. A. Bonczek (A.
Opolski) - 4.16,499, 2. P. Urbari-
ski (Rainbow Ł dż) _ 4'19'850'
3. Betlcj tA. Kielce)
4,20,820.

Grupa A: L. Orski (A. Rze-
mieślnik) - 4'08'902' 2. B. Wro-
Da (A. Rzcszowski) - 4,09,683,.
3. B. Irerink (A. Rzenrieślnik) *
!1,14.16.

Grupa N: 1. B. Krupa (OKS
Stomil) --- 3,57,611, 2. J. Paja
(A. Kielecki) - 4,13,01?, 3. Bl.
Kusiak (A. Częstocho-wa)
4,17,ŁtL.

Oor cz ww. kiasy swoje wy-
grali: N-t - C. Klimek (A.
Częstochowa) _ 5'37'59?' A-1 T.
Dąbrowski (A. RzemieŚlnik)' -5,09.267, A-2 II. lltandera tA.
Wielkopolski) - 4.20.318.

Zespołowo: A. Częste*}rowł
przed ,d. RzemieśInitiem i A.
Hie!cc.
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