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lt IEWIELE powodów do rrdośct miglt klblce sportu rutomobllo-
fl wego w ubiegłym lezonie. Nle wlodlo tię na zagranicznyeh ttr-l ! saeh mistrzom kiórownicy raJdowcJ. Jedvnym iaśniei zym pun-

ktem były tylko starty zrlogl fabryczneJ r ośrodka Badrrvozo-Bolwo.
jowego F O MecieJa tawowiaka l Janr Czyźyka.

Już w roku 19?3 tawowlak byl btlskt rdobycta tytulu raldowcgo
nnlstrza krajów socJalistycznych. w końcoweJ fozio rozgrywek murigl
Jednak ulec Bułgarowl Toplodolsklemu. W roku 1974 rtgrtowal b*r-
dzieJ gkutecznie t tytul ten mlał Już rapernrnlony na dwlc cllmlnloJc
przed zakończcniem rozgrywek. Dztękt temu gukocsowl rdobyl koleJno
trofeum - ,,Zlotą KierownioQ P " w III Challengc'u n& Nłllepgzego
Kierowcę Rajdowego. Pierwszą nagrodę nacgeJ redakcJ! otrrymtl O-
BIE ŁAW ZA ADA, t w rok późnteJ ROBERT MUCHA.

Zgodnic r regulaminetn, do klasyfikaclt llezyły rlq wszyctHr lrnprc.
zy raJdowr, począwszy od climinacjl rajdowych rnigtrzogtw Polckt,
a skończylv uy na rajdach zaiiczanych do mistrzost,w świate l Europy.
Ponadto zaliczane były wyścigi, ala t. tn&cznig mniclszyrn wcpól-
czynnikiem niż rajdy.

Walka o ,,Zlotą Kierownlcę' toczyła rlę nlernal od początku lezonu
między Maciejem tawowiakiem a re.,łrelacją ubieglego rezonu Bla-
żejem Krupą, zaś o trzecią lokatę walczyli Andrzej Jaroszewicz l lrlio
Lattari. Ostateeznie zwyciężył MacieJ tawowiak. Kolelnc mleJsca rr-
jęli: BłażeJ Krupa, Andrzei Jaroszewicz, Lelio Lattari, Janugz Wol-
tyna, Tomasz Ciecierzyńskl, Krystirn Biclowskt, Albin tistl Andrzet
Lubiłk l Zęnon Baranowrkl

ACIEJ sTAwowIAl( nrlcży do neJbardrtc' atalentowanyolr klerowoór mlo-
dego pokolenla. Bardzo wozaśnle rozpocząl rwotą karlerę zawodnlczą. Jelr-
cze Jako kllkunasioletnl chłopiec ldobył prawo 1irzdv. Uc&stnlczył w wtclu

Pod redakclą Jenego Janklełylcza
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-'-lmprezach, początkowo na samochodacń pcrżyczanych, następntc 
'u! 

na
wlagnym triecl , którym wyw8lczył zwyclęstwo irzy lat8 temu w Raldztc WaĘ
,zawskim. Po tym sukeeslc zo t&ł przyjęty tako ttcrowcr do ddalu rpońu s oi
obeenle Ośrodka Badawczo-Ęozwolowego.

zdobywc8 ,,zroleJ Klerownicy". llczy !? l!t. Mi nr gwolm kondc rrlelc luhcc.
ców. Do naJeenniejszych zallcza trzeelc mlejsce w RaJdzie Polskl w 19?8 roBuł
kiedy to pierw zy i o tatnt raz lmpreza t9 tanowlla elimtn8cJQ r8Jctowych ml-
gtrzo tw śwleta producentów. W tym liamym roku ltawowiak zdobyl tytul w1-
cemi trza krajów socJali tycznych. ukce y t8 powodowaly wplsante go do
grona naJlep zych kieroweów śWlate - ne ll tę prlorytetową FIA. Je6t drugim
Polaklem, po obleslawl za adżle, którego spotkalo to wyróżntente.

Należy podkreślić, że nlebagatelną rolq w gukcesach MacteJa tłwowlaka
odegral Jego partner - Jan Czyżyk, Jest to pars wyjątkowo zgran8. startują
wspólnie od kilku lat. MaJą do stebte wielkie zaufanle, be, którego w tyrn
sporcie nle posób marzyć o lakichkolwlelc sukcesach. Dobrz stę więc stało;
że po raz plerw zy Jan Czyżyk będzte pilotowat Macte]e stawowieke w Rajdzis
Monte Carlo. Dotychczes bowiem -partnbr nl mlał szczęścle gtartować ur Sefar!
Rajdztc Arktycznym 1 innych tmńrezach zechodnlch. Dotyęhcza bowlem Jeź-
dzIl zc tawowiakiem 

'edynta 
w lmpreuach kraJowyctr l nr terentc kraJów ao-

craustyeznyeh. WtaJemll9z9nt tyrerdą1 ie dl.eĘo _ _ęw9vna}gŁ_.t!.,ll._ ,nlo-
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cjalistycznyeh. Wtalemniczenl twteńzą, że ilatógo -Stawo$ffiEffififfifTfffi
dło w lrnpreżaeh o ulielkteJ }endze. ponteważ zabrakto rlu ltałe8o prtrJtł.. --

Oto lmprezy w których tswowi&B uezertnlczyl w ubległym rezonic;
RAJD ABKTYCZNY MABLBORO (trtnlandla). przy nlezłeJ pozyeJt wyjidowct

t z szansq na ukończente lmprezy na dobrym mtejseu, orgenlzetorry zdytkwa-
llltkowali Stawowlaka z powodu przekroczenta prędkoścl. Berdzo turow} !!-
8ulamtn dopuszezal toleraneJq _procentową od u telone' prędkośct rtalet.RAJD PNEUMANT (NBD). Dobra, skuteeznr tazda przynlocła TV mlc{ror
w klasyllkacJi 8eneralneJ 1 I mieJsce w klasle alo 1600 ccm w II 8ruptc.RAJD ?,ŁOTE PIASI(I (Bulgarta). W lmprede tej prowadzono dwle klarytlke-
cje: do mistrzostw Europy l Pucharu PokoJu t Przyjaźnl w plerwrze! Maeiet
stawowiak z8rął v mleJsce w kl. generglne' t V w klaste. W dnrgtej netomtast
IV miejsca w kl. generalneJ l klasle.

RAJD POL Kl. Podobnie Jak w Bqlger{t podwóJna ktagyttkacja. Do ml trzo tw
Europy Stawowiak wywalczyl VI lckatq w kl. generalnej l lV m. w klasicl
do PPiP IV mleJsca w kl. generalnej l w klasla.

n,AJD DUNAJU (Rumunia). czwarte mleJ ca ;taly ltQ tradycłyJnymi w ublc-
8lym ezonle. W Rurnunit taką wtaśnlc lokatę zalmuJe gtawowlek w kl. 8ene-
ialnet, a w klasla III (mistrzostwa Europy)i w PPIP tcgt trzcct w tsl. 8eneral-
neJ t w klasie.

RAJD TAUaUt (wa8ry). Kolern. !l' ntetro.' kl. ,cncralną l t r tslertr
(mi trzost\ł,a Europy), oraz II w kl. 3encralnel t l w klaslc w PPIP.

II,AJD TATRY (c R ). Nte ukończona lmprezi - uszkodzenlc lprzę8le.
BAJD WARTBURGA (NRD). Dobre poezątkowo tokatt. Imprłzr została Prrcr.

wena t powodu śmteńclnych wypadków rur tr88b.

11 ONADTO Maolc| lltrwowlll Eozc.tntoąll po r8, plet..'rtllr w nat,
lź trudnleJgzym raJdzlc śwlata - atarl. Nlczrozumtalą t nl wy"
l JŃnloną do dzlsieJ decyztą klerownictwo eklpy lo taic l,glal,ro,

py tako ptlot, l nic plerwszy l&wodnik. Jako zawodnlk r llsty prlo,
rytetowęi wylosowal 1l numer ltartowy. '}V wynlku powyż zc' decy-
zJi muslat zemienió slę mleJscaml. Zaloga otrzymąla wówcuat 48 nu-
mer. przypominamy, ż w ubieglorocznym afart udato dę uJśó przGd
ulewą - które storpedowala lmprezę - 12 pierwszym zalogom, ono
międży lnnyml raJd ukońclyły. pozostale bądź utknQty w bloelo, bądź
mu iały lrezygnowaó r Jazdy t powodu ,męozcnlo l uszkodzeń poJar-
dów.

MteJmy nadzleJę, żę w prutszlo el dobrr pozycla wynlkaJąca 7,a fu&-
lezienia się na ltśele FIA, będzig rawszg wykorzystana dlr dobra Pol-
skiego Flata l polskiego portu..

łIacle.lowl tawowiakowl rerdecunlg 8rltulujemy zdobycl& D& zo-
to trofcum, grstuluJemy równleź Jeso partnerowl Janowt Czyżykowl.

M. Staulowi.ak l J, Czużuk 114 tłasia Raid,u Warszawsklego
trot. Plot" Trtc,,łtslcl,

Koleiny triunf Raidou,y Puchal
Tino Makinena ,rsŁoWA"

210 klerowców rogtalo rklasyll-
kowanych w RaJdowym Pucbarze
,, łow8". Kolejny triuml zanoto-
wała zaloga fabryczna Meclej ta-
wowiak t Jan czyżyk. Drugle
mlejsce zaJęll Błażej Krupa l Je-
rzy Lendsber8, ! trzecle Lelio Lat-
tarl l Marek zramowski. Nagrodę
Marlboro dla naJleprzeJ załogl na
,pr?ęcl6 nlgtabrycznyrn zdobyu
BłażeJ Krupr t Jerzy lrnd bcrg,

Do ĘatdowGso lłu3h8ru ,,!łowi"
tellczonc zorteły wynlLt uzylksncprrcr klcrowców r llrrytltsrcli
8cnrralnrJ.

W ogtetntm raJdzlr w ubległyrn
roku o Puelrar Bandana zwyclężyl
dwukrotny trlumfator RaJdów
Montt Carlo - Fln Tlmo Meklnen
nr Pcuscoclc. Trata llczyłl 1.100
km l prowadzlle terenaml Wy-
brzeżl Kolcl 3loalowct. Ptlotem
Makln nt był Andltk Llddon. Dru-
8tr nlcJrcr zetQll lrenouri Cher-
rtdl l Jrubort n. Datrunlr, l
tf,t d. trwrdd X.lltło.rr l Dt}l-
atun tów'lltcl ne Drtnrnlr.


