


Dwie imprezy rajdowe, rozegrane juz w jesiennej
seenerii - Rajd Wisfy FSMi Rajd Warszawski FSO
wykazaly, ze eoraz trudniej organizatorom imprez
przeprowadzac zawody. Wytyezenie odeink6w spe-
ejalnyeh~a wi,e tyeh odeink6w dr6g, ~t6r~ w ezasie
,trwania imprezy i przed jej rozpeczeclem Sit za-
mkni,te dla ruehu publieznego, nastreeza eoraz wi,-
eel ktopot6w. Wtadze terenowe, zarzCldy drag pu-
blieznyeh, Yfladze sanitame, a ezesto mieszkaney
wsi i osiedli patrza na rajdoweaw niech,tnym
okiem.

Przyznajmy, ze kazda impreza -
nie tylko motorowa - rozgrywana
na drogach publieznych powoduje
okreslone perturbacje. Znahy jest
fakt z jednego z raidow w RFN, kie-
dy to dla urnozliwienia przejazdu
autobusu z dzie6mi dowotonymi
00 szkory, wstrzymano irnpreze,
liczona do mistrtostw Europy. Har-
monogram zawodow wziqt w teb.
Rajdowcy czekali- ale dzieci nie
spoznity sie do szkoty!

Nie rnozna obecnie planowac
przejazdu zawodnik6w przez u-
zdrowiska (przykrad z Ustronia-Ja-
szowca w Rajdzie Wisty), przez ag-
lomeracje przemystowe w godzi-
nach nasilenia ruchu (np. Skoczow
czy Bielsko), orqanizowac wysci-
gow na obiektach wojskowych (Iot-
nisko Bemowo w Rajdzie Warsza-
wskirn). Odcinki specjalne sa wiec
sita rzeczy coraz krotsze, wioda
bocznymi, polnymi drogami, CZ?-
sto 0 nawierzchniach pozostawia-
[acych wiele do zyczenia (np. OS
Lalik-Zwardon w Rajdzie Wisiy).
Czesto z roszczeniami finansowy-
mi wystepuia rolnicy, ktorych grun-
ty rolne ulegajq podczas zawodow
zniszczeniu i po prostu trzeba pta-
cic za przywrocerue ich do stanu
pierwotnego. Rozjezdzane sa koia-
mi sarnochodow rajdowych drogi .
gruntowe i stad tez jawi si? niechec
wtadz lokalnych do wyrazania zgo-
dy na przeprowadzenie imprez. Po-
dobne ktopoty wystepuja przy or-
ganizowaniu zawodow rnotocyklo-
wych - raidow Enduro czy obser-
wowanych, rnotocrossow, jesli nie
sa prowadzone na wydzielonych
crossowiskach. .

Na starcie te'goroc.znej Szes-
ciodniowki Motocyklowej Alp w

Hiszpanii gwattownie demonstro-
wali przedstawiciete ,,zielonych",
nie chcac dopuscic do przeprowa-
dzenia imprezy na qorskich tra-
sachPirenejow,

Ale wracajmy do naszych raj-
dew.

Obie imprezy miafy doborowe -
jak na nasze krajowe warunki - ob-
. sady. W Rajdzie Wisiy wystartowa-
iy 72 zatogi (ukonczyto 48), w im-
prezie warszawskiej 65 samocho-
dow (ukonczyio 39). Na starcie obu
raidow staneli wszyscy nasi najle-
psi zawodnicy, a Rajd Warszawski
.udawat" nawet irnpreze miedzy-
narodowa, bowiem po zgtoszeniu

jej do kalendarza, na trasie -zjawita
si? tylko jedna ekipa w?gierska,
Sandor Bogos-Imre Lakatos - mi-
strzowie swego kraju. Ouzo jesz-
cze wysitku czeka Automobilklub
Warszawski - organizatora impre-
zy, aby przywrocic jej rniedzynaro-
dowa renorne. Jeszcze wiece], jesli
chca aby Rajd Warszawski znalazl
sie ponownie w eliminacjach rni-
strzostw Europy. •• .

Rajd Wisty miat tym razem baze
w Cieszynie, a godzinrta przerwa
odbywata sie pod brarna Fabryki
Sarnochodow Matotitrazowych w
Bielsku-Biatej, dla podkresterua
patronatu fabryki nad ta tmoreza
Jest to krok naprzod w dziedzinie
bhzszeqo zainteresowania bielskiej
fabryki impreza rajdowq, przepro-
wadzanq od lat na trasach wioda-
cych po drogach Beskidu Slqskie-
go i Poqorza Cieszynskiepo, a
wiec tam, gdzie rniesci sie wiek-
szosc zaktadow FSM,

Znacznie wieksze zainteresowa-
nie rajdami wykazuje warszawska '
Fabryka Sarnocnodow Osobo-
Wych. Start i meta Rajdu Warsza-
wskiego byiy zlokalizowane przed
fabrykCi, a tak znakomitego sktadu
komitetu honorowego nie widzieli-
srny dawno na imprezie motoro-
we]. Honorowym starterem Rajdu
Warszawskiego byt I sekretarz Ko-
mitetu Warszawskiego PZPR, czro-
nek 'Biura Politycznego - Marian
Wozniak.

Obie imprezy byiy przeprowa-
dzone bez wiekszych potkniec.
Podczas Rajdu Wisiy organizator
ulegt presji zawodnikow i zlikwido-
wat jeden z odcinkow specjalnych,
przejezdzany dwukrotnie. W Raj-
dzie Warszawskim tez nie odbyt
sie jeden OS, ktory w odpowied-
nim czasie nie rniat wtasciweqo za-
bezpieczenia trasy. 0 ite Rajd Wi-
siy rzeczywiscie odbywat sie w jej
rejonie, 0 tyle 0 Warszawskim mo-
zna powredziec, ze tylko z nazwy
przypominat Stolice, bowiem roz-
grywat sie wtasciwie na Pojezierzu
Chefrnmskirn i Olsztynskim.

Poniewaz we wczesruej''rozqry-
wanych rajdach krytykowano nie-
ktore komisje techniczne, tyrn ra-
zem przedstawiciele Gt6wnej '1<.0-
misji Samochodowej PZMot kon-
sekwentnie kontrolowali zqodnosc
zmian w pojazdach t wymogami

regutaminu. W Rajdzie Warsza-
wskim zwrocono uwagfil kilku za-
wodnikom w Polskich Ftatach 126p
na rueprawidtowosci, zalecaiac ich
usuniecie przed startem. Spraw-
dzono potem te pojazdy na trasie. I
coz sie okazato? Zalecen nie tylko
nie, wykonano, ale wprowadzono
inne zmiany, tez niedozwolone.
Reakcja byta natychmiastowa: wy-
kluczenie z imprezy, niezaliczenie
wyniku i wniosek 0 wyciGl9nifilcie
konsekwencji klubowych i organi-
zacyjnych.

Przebieg imprezy relacjonowano
juz obszernie w prasie codziennej.
Warto wiec tylko przypomniec, ze
kolejnosc w Rajdzie Wisiy byta na-
stepuiaca: 1. Marian Bublewicz, 2.
Andrzej Koper, zas w Rajdzie War-
szawskim odwrotna: t.Andrze] Ko-
per, 2. Marian Bublewicz. Widac
wiec, ze sa to godni' siebie rywale.
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