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Obiegowa opinia
głosi, Że jak
komu się
nie wiedzie,
to albo
w dzieciństwie
z kotyski wypadt,
albo
,,ma pod górkę...

Pod górę można się ścigać w Cin-
quecento
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Przyjdzie zapewne skorygowaó ito
porzekadto, bo taki np. inz. Andrzej
Godula, zawodnik z Matopolski,
oprócztego, ze bierze udział W go-
nitwach plaskich, ściga się tez
w tzw. wyścigach górskich. ostat-
nio wystartowat w Bieszczadzkim
Wyścigu Górskim i wygrał go po
raz szósty z zędu| AteŻ przecieŻ
za każdym razem mial pod górkę.''
Zabawa polega na tym, zeby naj-
pienł znaleŹć odpowiednio krętą
trasę, koniecznie pod górę. Powia-
dają, że ten rodzaj wyścigów wy-
myślili zawodnicy, kIorzy mĄą już
za sobą lata świetności i biologia
zmusza ich do zakupu kombinezo-
nów wyści gowych formatu powyzej
XL' Chodzi o to, że aby ścigać się
pod górę, nie trzeba nawijać dzie-

siątek, jeśli nie setek kilometrów
treningowych, co kosztuje, a poza
Ęm wymaga końskiego zdrowia.
Trasy wyścigów górskich liczą kilka
lub kilkanaście kilometrów. Przy-
jeżdża się W piątek z rodziną
w przyczepie kempingowej albo
motorhomie i gdy pozostali rozkła-
dają grill, pan zawodnik ma czas
pomajstrować przy aucie. Potem
są podjazdy treningowe i dwa wy-
ścigi. Uwaga: jeŹdzi się w pojedyn-
kę walcząc zczasem, odpada więc
tlumaczenie, że ktoś komuś zaje-
chał drogę albo potrącit. Każdy
bums w barierę liczony jest na in-
dywidualne konto.

Bieszczadzkie wyścigi na trasie
koło Sanoka(odZaluŻa ku Tyrawie
Wotoskiej) mĄą już kilkunastolet-
nią tradycję. To w tej chwili najcie-
kawsza trasa górska doceniana tez
przez organizatorów Pucharu Alp
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GoRĘ!!!
Bieszczadzkie pagórki idealne są
na wyścigi górskie, ale jak dobrze
poszukać, znajdą się trasy i gdzie
indziej

i Dunaju. Staraniem dzialaczy Au-
tomobilklubu Krośnieńskiego odci-
nek wyŚcigowy pokryto idealną na-
wierzchnią, są regulaminowe ba-
riery ' Przypadek tej właśnie grupy
ludzi przekonuje, ze nawet z dala
od centrów decyzyjnych, w środku
BieszczadÓW' mozna perfekcyj nie
i z pasją organizowac duŻą impre-
zę, poszukacleż mecenasa W po-
staci tak zamożnej firmy, jak ,,Elf''
Lubrifiants Polska. Organizacyjnie
Wspomagali imprezę: Krakowska
Fundacja Rozwoju Sportów Moto-
rowych im. Jana Rippera oraz Au-
to Moto Klub Limanowa.

Sceptycy utyskują, Że w zawo-
dach tych za malo jest jezdzenia,
bo starty w pojedynkę wymagają
czasu, a jeden podjazd pod górę
tnła od 2,5 do ponad 4 minut, w za-
lezności od mocy pojazdu i zręcz-
ności kierowcy. A kto powiedzial,

l.l

I

I
q
A

"U:
91,
R1

ni

30



ze musi być duzo jezdzenia. Mam
swoją od lat Sprawdzoną teorię, ze
w tych dyscyplinach nie tak atrak-
cyjna jest sama jazda, jak potem
opowiadanie o niej... Wyścigi gór-
skie oprócz tego, ze rozgryWane są
o tytuły mistrzów Polski, są także
okaĄą do kontaktów ludzi związa-
nych ze sportem w ogóle. W Biesz-
czadach ostatnio spotkali się wete-
rani z mlodziezą startującą równiez
w Pucharze Cinquecento, byli iści-
ganci, i rajdowcy. Jeślizatem spoft
ma być zjawiskiem społecznym -
są nim wyścigi górskie. l jeszcze
tylko, zeby kibiców ściągnąć wię-
cej. A .moŻe wpleść je w jakieś re-
gionalne festyny, bo jeśli takich tam
nie ma, to trzeba je szybko zorga-
nizować.
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To był kiedyś najsilniejszy polski tandem rajdowy; dziś Blażej Krupa
ściga się pod górę z niezlymi Wynikami, a Piotr Mystkowski już Ęlko
kibicuie

Sześ c i o krotny zwycięzca
bieszczadzkiei trasy
Andrzej Godula

Nawet wyścigowa Lola
411T nie ma tu stupro-

centowch szans


