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Sarcoehodow)'ch Mistrzostw Pol-
ski na 1992 r. dotycząca ilo-'
ści liczonych eliminacji do koń-
cowej klasyfikacji okazała się
bardzo pozltywna. Do tej PorY
liezyło się wszystkie min'.!s je-
dna. W tyrn sezonie minus drł'ie.
Mimo to, uie spadła frekwencja
na poszczególnych eliminacjach,
a z drugiej strony sezon jest cie-
kawy przez to, iż, jak do tej po-
ry, zapadło bard'zo mało decyzji
o tytułach. 7/,aletl 3 październi_
ka na Górze św. Anny dowiemy
się wszystkiego. Nie dotyczy to
jednak najszybszej GruPY E (for-
muły), w której Andrzej Godula
(A. Kielce - RMF) zapewnił so_
bie już w Nowym Sączu tyćuł
mistrza Polski,

Rywalizacja o tńul wicemis_
trza w tej grupie przebiega mię-
dzy B. Poilolskim (A" Kielce) i
A. Skwarzyńskim (A. Rzemlieśl_
nik) i choć ten pierwszy prowa_
dzi, to jednak mająe silnik o 300

cmr mniejszy i o kilkadziesiąt'
koni słabszy - ma niewielkie
szanse na dowiezienie na m€tę
jednopunktowej przewagi. W Po'
szczególnych klasach tej grupy
proł'adzą: do 1600 - oczywiś_

cie A. Godula, zaś do 1300 _ R.
Podolski (A. Kielce).

Podobnie jest w Grupie N (sa-
mochody turystyczne seryjne),
gt1zie EłażeJ Krripa (oKS ' Stomil
olsztyn) rórvnież mą ft6mp1g1
zwycięstw, ale o tytuły wicemi_
strzowskie muszą jeszcze walczyć
J. Pajł 1A. Kielce) i P. Cehiera
(A. Krakowski).
W klasacb Grupy N sytuacja

jest jeszcze otwarta, choć pro_
u'adzą w nich: do 850 cmg _ L.
IVójcik (Rainbow Łódź)' do 1600
cmB - P. Cekiera i powyżej 1600
B. Krupr.

Nie rozstrzygnięta jest nato-
miast sytuacja w ciwóch pozo-
stałych grupach. I tak w Gru-
pie A (samocttody turystyczne z
przeróbkami) tytuł może przy-
paść albo L. Orskiemu (A. Rze-
mieślnik) albo B. Wronie (A. Rze-
szowski). Dzieli ich tyko 5 pun-
któw. Po raz pierwszy może
się zdarzyć, że tytulem mistrza
Polski podzieli się dwóeh zawod-
ników, ale musiałby wygrać Ro-
mek 1 Leszek przyjechać na
trzecim'miejscu. Również mię-
dzy nirni trwa rywalizacja w kla-
sie powyźej 1600 tej grupy. w
klasie do 1600 Prowadai lI. Man-
dera (A. Wieikopolski)' zaś w

klasie do B50 decyzje zapadły w
Nowym Sączu. - mistrzem Pol_
ski będzie P. Będn8rk (Rainbow
Ł6dż'r' I wicemistrzem D. Stró_
żyk (A' Kielce). II wieemistrzem
może zostać jeden z trójki: P.
Nowak, I. Dąbrorvski, P. Koby-
lakiew-lcz. I choć ten pierwszy ma
najmniej punktótv, to właśnie na
niego stawlamy.

\il Grupie HC (prototypy i sa-
mochody o dowolnych przerób_
kach) !rieoczekiwanie prawadzi
Z. Sz*'agierczak na svrym 100-
konnym honCo-maluchu, przed
W. smorawińskim (obaj A. Wiel_
kopolski) na BI\{W.

W klasie do 1600 prorvadzi Z.
Szw'agierczak, a powyźej 1600 _
VY. Smoravyiński.

W klasyfikacji zespołów klubo-
wych nadal prowadzi Automo-
bilklub Kieleoki, ale już tylko 8'5
pkt przed A. Rzemieślnikiem.
Aby kolejność się zmieniła, A.
Rzemieślnilr musjałby zdobyć mi-
nimum 41,5 pkt pod warunkiem,
że A. Kielecki nie zdobędzie wię-
cej niż 37 pkt. Wszystko jest mc-
ż1iwe.

Wróćmy jeszcze na chwilę do
regulaminu _ otóż druga inno-
wacja wprowadzona w tym ro-
ku nie sprawdziła się. Pełne pun-
lrty przyznaje się w kiasie'i gru-
pie jeżeli jest minimum 5 zawod'
njków. Jeżeli mniej to punkty
dzieli się na połowę. w tej sy-
tuacji, czy płzyjedzie jeden za-
wodnik czy czterxh to pierwszY
otrzymuje punkty za czwarte
miejsce. Sprawiediiwe byłoby
przyznaniq punktów: ptzy czte-
rech zawodnikach pierwszemu z
nich za 2 miejsce, przy' trzech
za 3 miejsce, przy dwócb z.a 4,
pvzy jednym za 5 miejsce. In-
nych uwag zawodnicy do regu-
laminu nie mają, ale chodzą slu-
chy, że GKS$ ma zredukowaó
ilośó klas. Byłoby to bardzo złe
pociągnięcie. obecuy Bodział jest
czytelrry, hlarowny l dający w
miarę równe szansc różnym po-
jemnościom silnika. Polączenie w
jeilną klasę samochodów otl 850
en do maksymalneJ, jakie się
produkuje" spowoduje, że o ile
obeenie w klasacb tlo 1600 i Po-
wyżej przyjeżdżt pg Lilka aut to
później będzie lch Jeszcze mnieJ.
Wygląda na to, iż niektórzy dzia-
łącze uparli'się, by zaróvgno or-
Eanizację jak i regulamin wyści-
gów górskich dopasować do dys-
cypiiny rajdowej, a to już bra-
liśmy pod koniec lat siedemdzie-
siątych.- Efektem była likwida-
cja wyścigów górskich o randze
mistrzostw Polski i trzeba było
5 iat, by je odbudować. Czy i tym
razem ma tak byó? Czy może
komuś lvłaśrrie o to chodzi? Je-
szcze czas się opa'miętać. (w.P.)


