
, oko kiblt, a klodaś na-
I uet ?luod.nlk (choc bez

J bwsr{olliulrch l/ounlkólD)
z tuagą obser?J,ulą po-

czarurnla naszach rajdolDcÓlrJ
d&tonoDili§tóu, tąk czgni to
zgpelDne 7DLelu salfl.pat!kÓ1!)
motofuzacJ7 u naszgm RroJu.
Dlatego z zaciekauleniem cze-
kąm za@sze na pubiżko,cte Cto-
tuczq|ce tego tematżL 7!, Moto-
rze (na marginesźe: dlaczego
nźe ukazute s7ę u n7m pra-
ule nżc o technżce lD spor-
cte? !),

ostatnźo 7D numerze 42l7g74
Janusz Płoń9kl 1r, artakule pt.:
,,Meta iest - celów brak...''porusżyt szereg żstotnach daa
lD?Jczanu prablemóu, które -iak poxnlętam - nurtouralujuż przed Ldtu i- molch uólD-
czas kolególD-zoaodntkólD.

N|,e mogę led,nlP- zgod.zlć slęz a7atorem uamLenźonego ar-takulu u klrestżi ocenu dzia:łalności spoTto7Dej .F'so: ch0-
d.zl mlĄnouźcźe o stu)ierd.zentep. Plońsklego, że Jed,en zauod,-
nźk, chodzź'o o Blażeja ,irupę,
u) Rendult ,2 Gord.tni ,,pokonallD tum sezonig lpotęgęl zes-potu tabracznego Fso''. wed-
ług_ p, Plońsk|ego fakt ten, że
znóu go zac.!łtt.Ję: ,,...u) oru-
talnv sposób obnażał §łobość''

PoLEMlKl

PORÓWNAI{IE
NIECO RYZYKOWNE

lstnletqcego §tczr. rzecżu lD
poJmotnaaiu ceLólD sportu l,J
r§o.

Argument p. Ptońsklego mnle
nLe przekonuje, albor,leln nlp
od dzlś 7Dlad.omo, źe tirrfta Re-
nault korzusta z u'eloletnlch
d.ośLtsźaclczeń i trodlJctż U spoT-
cle (d.auższacłl nżż u przgpad-
ku Fso) Ł przegrać z Reno,-
7.Lt Gordtnż to nie urstaćl.
zaDlaszcza że ieśLt d,oarze
u)źem egzei.plarz dosżadąna
przez Blo,żeJa l<rupę mo. tro-
chę 1Dącej kon| Inechanl,cz-
nych nlż podaJe p, Płoński.

ser|Ą 9amochod,ólD F'enault
Gordtnź kolzastą z uźelu doś
ulnd,czeń zdobuuanach @ set-
kach lmprez L daateao tlDLer-

dzen|.e p. Plońsklego, że ,,.,,
cała fso 7?le dasponute takłrn
potenctaaetn technlcznam l
Ludzkżm, obu porad.zlć $obie ż
samotnullL kźerou)cą..." (chodzL
o B. Krupę) uudaje się D9ć
przesaclą.

Jak uhd.omo - ó7D poten-
clał, którum d.usponuJe Fso
zdobal tuż Jećlnak sporQ 9uk-
cesv, żebg ugmżenlł udane
startu u) §erlach lmptez o Pu-
chor Pol{"oJu l Przltaźn,, 7Da-
grane klasy u F.Mc ż Ro.jdrle
Acr opolls, pr op@g and,ouro §1/0lgt-
nle rozegranu stort u) Pr€s§
on Regardlesa 7D 7ab. roku.

Nle noleżu zapornźnąć, że tJ
7Dunirf"u dzlalalno§c," ekLpu spor-
tolDe1 Fso FloustaĘ/ sportou)e

od,mlang Polskiego Fżata 125p:
,,Monte cdrlo" l ,,Acrow!,is".

Dosżlv mnlc też sauchu, Żc
1r) kujestli iportu żerońsko
r'§o szykute nouq! nĘ§po-
dziankę. Nlł można 1.].)ląc ua-
nźku Btażeta 

'śfupa 
(którego

7Dtorft) przec|lDstawLać d.orolr-
koltl sportu D F§o. Co nit,
oznaczc, oczalJJacle, źę u tam,
telszlłm Crzląae sportu u)szast-
ko test Już td'k, 1ok ttzeba.
w sunle tednąk uuożan, żc
d.zżał sportu t0 Fso ma sĘ juf,
c4Jtn poch7Dd.llĆ.

(nazwlsko t "i;3;zn&,nc r€dakc iil
oD REDAI(CJI: Li3t na§z€Bo

czytelnika j€śt potwierdzeniem
faktu, że wyczynowemu auto*
mobiliurnowi w naszym kraju
tow^rzyszy żywe zaintereso-
wanle kibiców i §ympatyków
motoryzacji. potrafią oni czę-
śto nawet widzieć śrzerzei nie-
które za8adnienia niż publi-
cyŚci, z czego jesteśmy radri.

Iro spraw óportu w lat ry-
kach będziemy powracac na
łamach Motoru czQściejt po§-
taramy 3ię też za5pokoić coraz
częśeiej powtarzające 3ię pfoś-
by o więcej ,,techniki" na
,portowych kolumnąch.


