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Oto jeden z rreningowvcn "Fiat6w"~ "zlapany" przez nasza fotorepOTterk,
na dziedz.incu PZMot., t.uz, przed wyr uszen iem na trase,

Fot. Irena Komarowna

"Polski~ Fiaty"
••a tr sle

Carl
•
J •z

P rso zal6g naszych rajdowedw,
Idorzy wvstartuja w najblizszym
;{ajdzie l\lonte Carlo na "P{}l-
skich Piataeh", po sobotniej 00-

. rorawie w Polskim Zwia,zku 1\10-
torowvm, wyr'uszylo na treninsowa
trase,

Pojechali: Sobieslaw I Ewa Zasado-
wie, Ryszard Nowicki i Woji.:iuh
Schramm. Andrze] Jaroszewiez i An-
drze] Woj(iyna, Rebert Mucba i Lech
Jaworowiez oraz Marek Varisella i
Wladyslaw Domanski.

I
Wr6cq do War zawy za ktl kanascie

dni i wowczas pt zes ia da si~ z tre-
nmgowvcfi ,.Fiatown 11.a samochody
rajdowe. specjalnie przygotowane przez
FSO do RMC.

Co jest przede wssvstklm eejem
"aszego treuinguz - zapyta.!ism) przed
wyjazdem Roberta Muchf1.

- Mamy za zadanie przetr enowac
szceegoln ie starannie 21 podetapow Il
etapu R?;J:C. Trasa prowadzi tam prz e-
wazn ie waskimi, gorskim; szosami.
Czasy sa bardzo wysrubowane i tr ud-
no utrzymac sill w normie. L<\czne
spozn ieme me moze przekroczyc 30 mi-
nut. W zimowych war unkach na kar-
ko lomnvcn serpentynach trudno sie u-
suzec tego spozniema. Dlatego tez sta-
ranne przetrenowanie tyc h odcinkow
ma bar'dzo wazne znaczenie.
- Przywieziemy wszl'sel' dobry ma_

ter iat opisowy k tory potem w czasie
l'ajdu, nawet w znuen ionych, tr udn iej-
szych war unxach, moze zadecydowac 0
ostatecznvm powodzen iu.

Tyle jeden z naszycn najbardziej u-
talentowanycb kierowcow rajdowycn,
kt6ry znany jest z' odwagi i,brawurv,
i chyba dlatego nie odnosi ta k ich suk-
cesow na j·akie go stac.

Jli"ajblizszy Rajd Monte Carlo roae-
gr a ny zcstanie w dniach 21-29 sty.cz-
nia 19;2 T., i chvba w tym r oku nasze
~alogi wypad na Iepiej, n iz pOdczas
sY"ego pop~zedniego startu.

Tetaz. gdy' naj e zYch naszycb r ••.j.
dowcow nie ma juz w kraju, chciel iby-
smy zg!osic nsssa ..exp. essowa" pr o-
pozvc.ie rlo doroczncgo ?leOlscytu AI~~o-
mobUklubu Kr ak owak iego i ukazuja-
cego sill w Krakowie "Dzienn:ka Po l-
skiego".
Naszl'm zdaniem dziesi~tk~ na jlep-

say e h k le r owce w ra jd owycb w polsce
sta nowia: 1. S. Zasada., 2. R. l"fuchaf
3. R. l\'l}wicki, 4. A. Jar"oszewicz, 5. J.
Eachtin," 6. W. Ma!·kowski, 7. R. Zysz-
ko wski, it M. Varisel!a. 9. M. Urtnow_
Ski, 10. M. Stawowiak.
Natomiast w dziesia tcs najlepszych

pilctow widzirny nastcpuiace naz wiska:
L M. Bien. 2. B. Krupa. 3. \V. Schramm,
4. P. Mystkowski, 5. L. JaworOWlcz,
6. E. zasadowa. 7. Z. Stasz)1szyn. 8. W.
Magiera. 9. J. Woj ty na, 10. W. Czek a la,
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