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WYSCIGI
Wprawdzie mamy w rokuzaledwie

pilile og61nopolskich mityng6w wysci-
gowych na krajowych torach, ale z ter-
minami i tak bywajq kiopoty. Spoleczna
organizacja imprez sprawia, ze letnie

. rniesiace nie sa brane pod uwaqe (urlo-
py) - naicnetnre] kai:dy z gospodarzy
obiekt6w wybralby weekend w maju i
we wrzesniu, Stad kolizja inauguracji
WSMP na Miedzianej G6rze z czecho-
srowaeka eliminacia PPiP w Moscie i'
kontecznosc rozbicia mistrzostw Polski
na raty. Klasy 4, 5 i 6 rozpoczetv sezon
w Poznaniu.

Ani z Kielc, ani.z Mostu, lezaceqo
przy granicy CSR&-NRD, rniedzy Pragq
a Dreznem, nie naptynely pocieszajqce
informacje. Zacznijmy od przeglqdu
klas Fiata 126p oraz Formu!y Polonia.
W tej ostatnlej, mocno zaniedbanej
sprzetowo, pewnie powt6rzy sie ubie-
gtoroczny pojedynek Hzernieslnik - Au-
tomobilklub Kielecki, czyli Zarzycki i
Godwod kontra bracia Podsiadlo. Bro-
niacy tytu!u Eugeniusz Zarzycki wygral
trening z przewagq 0,4 sekundy, jednak
kolizja z Jaroslawem Podsiad!q i kon-
takt z bariera po starcie, zepchnety go
na koniec stawki. W tej sytuacji Krzy-.
sztofowi Godwodbwi wystarczylo wy-
przedzic na drugim okrqi:eniu starsze-
go z braci, by zastuzyc na szampana.
M!odszy Podsiadlo - Andrzej, odpad! z
trzeciego miejsca wskutek awarii
sprzeqta Przejqfby t~ lokate Zarzycki,
gdyby nie przegrany pojedynek z Wit-
kowskim tuz przed meta,

Martwi obsada klasy Polonia. Zaled-
. wie 17 na starcie, 10 sklasyfikowanych.
W .maiuchach" tylko klasa 2 nie gwa-
rantowala wszystkirn chetnyrn. udziaiu
w wysciqu. 16 odpadlo, bowiem pojem-
nose toru ustaJono na 36 samochod6w.
33 w pierwszej - ·grubo ponize] liczby
sklasyfikowanych w MP przed rokiem
(52),32 w trzeciej, gdzie dojechato jedy-
nie 14 wyrob6w FSM. Znikneto kilka
znanych nazwisk - Smorawinski, Ba-
ranski, Chojnacki. Pare niezlych pojaz-
d6w jest podobno na sprzedai:. Powo-
dem oczywiscie gwa!towny wzrost ko-
szt6w scigania sie.

Paradoksem jest tu fakt, ze klasa Ra-
t6w 126p grupy N, pornyslana jako
wysciqowa szkola dla ~ator6w.- przy-
.[ezdzasz seryjnym samochodem na tor,
wyjmujest prawy fotel i startujesz - 0-

becnie- wymaga najwi~j pracy i lun-
dusz6w, by osi@nqC dobrewyniki. Nikt
juz nie dojei:di:a Wyscigowkct na miejs-
ce zawodow, a pojazdem prosto z fa-
bryki mozna co najwyi:ej uciec przed
trzykrotnym zdublowaniem. ,,1" zyskata

Z•.. KOSZTAMI
sobie na dodatek niechlubne miano
klasy oszust6w ... Czy bezpodslawnie?
W Kielcach pobieznie sprawdzono
wszystkich, kt6rzy osiaqnef mete (uk-
lad dolotowy, przerozenia skrzyni bie-
g6w, zewnetrzns oqledziny kola zarna-
chowego) i szesciu, Gzyli jedna plata
catosci. zostalo zdyskwalifikowanych.
. Klasa dla siebie by! w owej ,,1" Krzy-

sztof Federowicz, juz nie z bielskiego
BKM, ale Hzernieslnika Warszawa. Sil-
nik przygotowany przez Jacka Chojna-
ckiego jest wrecz stworzony na kiele- ,
ckie podjazdy, ma duza moc przy ok.
5000 obr.lmin. W Poznaniu zapewne
nie p6jdzie tak latwo. Ale bielszczanin

-Iiderowai tylko przez cztery okrazenia
(prosta przewagi). przebi! lewa opone, a
nikl nie chciar pozyczye zapasowei -
slawnego serwisu akurat zabrak!o.

Klasa 2 rnoze wyglqdalaby inaczej,
gdyby nie oryginalny start, bez czerwo-
nego swiatra poprzedzaiaceqo zielone.
Najlepiej poradzil sobie jedyny obecnie
klient znanego .tunera" Zdzislawa Ka-
!uzy, 18-letni Pawe! Kalui:a B!qd przy
wjezdzie na rnara petle kosztowal go
jednak utrate prowadzenia na rzecz A-
dama Tuszynskieqo. Obydwu minq! na
8 okrazeniu kalowiczanin Antoni Skud-
.10, by!y hokeista GKS-u. Po kilkudzie-
sieciu metrach musial wystasc z Fiata-
defekt ukladu zaplonowego. Wygrat Tu-
szynski.

Najwi~kszq niespodzianke przygoto-
'wal w ,,3" Piotr Kolasinski. Hodzinnymi
si!ami zbudowano w Poznaniu sk!adan-
ke z silnikiem Honda V4 750. Poczatko-
wo liderowat W!odzimierz Krukowski,
blokujqce -sie hamulce zmusi!y jednak
6-krotnego mistrza Polski do zwolnie-
nia.

5-osobowa kadra startowala r6wno-
legle w Moscie. wiec pewnie nic by sie
nie stato, gdyby organizator kieleckiej
p6!eliminacji przewidziat dodatkowy,
handicapowy badz 0 Puchar Prezesa -
wyscig dla chcqcych sprawdzic sarno-
chody klas 4, 5 i 6. Test6wdzien przed
zawodami zabroniono zreszta na matej
p~tli komukolwiek, wiec trwa/y nielegal-
ne treningi z wykorzystaniem... drogi
panstwowe].
W Czechoslow~cji szczeg61nie osra-

biona ekipe wystawilismy w Formule
Ester. Jak wiadomo, trzech z pierwszej
sz6stki MP (Jerzy Mazur, Andrzej Woj-
ciechowski, Stefan Banaszak) zrezy-
gnowalo w tym sezonie ze start6w.
Zmiana regulaminu - dopuszczenie do-
wolnych wa!k6w rozrzadu teoretycznie
zwiekszato szanse, jednak [uz Irening
rozwial nadzieje. Samochody Artura
Skwarzynskiego (skrzynia bieg6w) i To-
masza Sikory (silnik) nie moQ{y wystar-
towac, Jacek Szmidt ruszal z 20 pola
Szkoda szczeg61nie Skwarzynskieqo,
ktory nie znarac toru w Moscie, na I tre-
ningu uzyskal 16 czas. No, ale Wypada-
loby, zeby reprezentacja dysponowala
zapasowa skrzyniq bieg6w. Znowu ko-
szty... Krucho rowniez z oponarni.
Mamy radzieckie Prostory, podczas
gdy najszybsi uzywajq w obu klasach
Avon6w.

Szrnidt w koncu odpadt na 20 z 23
okrazen - pekt przew6d chlodnicy. Nie
dojechal rowniez w A-1300 Henryk
Mandera, kt6ry dwukrotnie zderzy! sie z
Butgarem Geradijewem. Andrzej Plak
by! 18, czyli ostatni. Czasy z treningu -
12 i 22, daleko za czorowka

JANUSZ SMIlOWSKI
Fat. L Malkowski .


