
RAJD POLSKIEGO FIAlA



ObsfugQ wlosno
Z roku na rok warl'lawski Rajd Polskiego Flata krzepnie

i uatrakcyjniasier. co jest tym cenniejl'le. ie 'kilka mnych
.ego typu utand,itI'owych imprez w nBl'lym kraju stracllo
5we walo,ry. W XIII Rajd%iePotskiego Fiata wystartowalo
91 xal6g i jak pnystalo na ter imprezer - wierkszeric.tano-
witYPolskie Fiaty•.•

B vwalo [uz, ze ta koriczaca sezon irnpreza odbywata sie w za-
dymkach snieznych ale w tyrn roku .aura byla tylko jesienna.
Tylko - to' znaczy, ze juz po 100 kilometrach od startu zalogl

wpadly w gesta rngte i rnzawke, co w potaczeniu z pokrytyrni glina
nawienzchniarmi bocznyoh drog w Ciechanowskiem i O~sztynskiem stwa-
rzalo trudne warunki, jak przystalo na eliminacje mistrzostw Polski.

Jak kazda tego typu impreza, ostatni Rajd Polskiego Fiata miat
woieh awerytow. Nietr.oono. !b-y-l preewidziec, ze Andr:ze.j Jarosze-

wicz z Ryszardem Zyszkowskim i ich F'iat Abarth [lie dadza szans
irmyim, chyoa ze nie dojada do mety, Do grona faworytow zaliczano
rowniez i Blazeja Krup~ z Piotrem Mystkowskim (Renault 12 Gordini),
zwlaszcza po ich blyskotliwym zwyciestwie na Rajdzie Wartburga,
Horsta Rauscha z Jerzym Sypniewskim - ubiegtorocznego zwyciez-
ce Rajdu Polskiego Fiata i jeszcze kilka innych zalog.

Juz prolog - czyli wyscig na Wistostradzie, utwierdzil nas w prze-
konaniu, ze Jaroszewicz z Zyszkowskim sa w swietne] dyspozycji na
tej trnprezle. Ogladalem ten rajd z bliska na wielu jego odcinkach
i rzeezywiscie czolowa para tabrycznego zespolu FSO byla tym razem
nie do pokonania. Z 27 prob szybkosciowych wygrali az 22. Praktycz-
nie juz po pierwszych odcinkach specjalnych Jaroszewiez z Zyszkow-
skim odskoczyli ku przodowi i dalej walka rozgrywala sie nastepnie
po pierwszyrn miejscu.

Dose SZfbko przestali jechac w rajdzie: Rausch (faktem jest, ze wy-
startowal nil treningowym samochodzie, bo przygotowane na rajd
BMW w ostatniej chwili odm6wilo postuszenstwa), a potem Krupa
z Mystkowskirn. Nieile poczynali sobie Komornicki z Wojtynl\ w pro-
totypowym Polskirn IFia~ie 125p(0 1Ict6r}'lIIlprzy okazji napiszemy
wiecej) choc i ich nie ominety "USzkodzeniapo ikil!lwset kilometrach. W
ezol6wce rajdu od poczatku tez byla zaloga: M. Stawowiak z J. Czy-

P-rologiem rajdu. byt wyscig na Wislost-radzie gdzie na polanej wodq
nawierzchni r6znie si~ mist-rzom wiodlo.

(fat. E. Samborski}'



A. Jaroszewicz z R. Zyszkowskim Fiat Abarth w akcji na wyscigu
w okolicach Rumienicy.

tiot. P. Trzcinski)

zykiem i WI. Groblewski z K. Rocko. Zaimponowala nam ta ostatnia
zaloga, bo wystartowali w Polskim Fiacie 125 w I grupie, wiec prak-
tycznie bez przystosowari do rajdu.

Nagle nad ranem okazato sie, :i:e tandem: Jerzy Landsberg i Marek
Muszyliski w Renault 5 LS po kilkunastu odcinkach specjalnych wje-
chali na druga po Jaroszewiczu pozycje w rajdzie. Landsberg z Mu-
szynskim rnieli w tym rdku wyjatkowo udany sezon i tyitul rnistrzow-
ski w kieszeni, wfasciwie wiec wystartowali tylko po punkty w Raj-
deie Polskiego Fiata. II na 22 odcinku specjalnym dramat: przy probie
szybkiego przejazdu przez zakret wykleszczyl sie 3 bieg i bezwladny
samoch6d - mimo pr6b ratowania sytuaeji - rozbil sie 0 drzewo. To
jest wlasnie cwo ryzyko, kt6re w tyro sporcie ponosza i najlepsi.;

Rajd Polskiego Fiata zyskal sobie" popularnosc nie tylko wsrod na-
szych zawodnjkow, ,zasluga to grona dztataczy 'Wal1Szawskie-
go Automobilklubu z Janem Bronikowskim w .rolikomandora

- rajdu, kt6ry wkladal w ~ irnprezecbez przesady caly swoJ-.-spoleczni-
kowski zapal i energie. Nie mialby ten rajd tak duzego rozmachu gdy-
by nie pomoc Fabryki Samochod6w Osobowych i nie bez przyczyny
zwie jsie on Rajdem Polski ego Fiata. Tak wiec FSO wraz z Automo-
bilklubem Warszawskim znale:i:li dose ju:i: udana koncepcje rajdu,
sprawdzili sie te:i: ludzie przeprowadzajacy ten rajd. Ich wysilki nie
poszty na marne: w przyszlym sezonle Rajd Polskiego Fiata b4;dzie
jednl\ z eliminacji Mistrzostw Europy.

BOGUSI.AW KOPERSKI

WYNIKI
XIII RAJDU POLSKI EGO FIATA

KLASYFIKACJA GENERALNA: 1. A. Jaroszewlcz - R. Zyszkowski
(Fiat Abartb) - 8667,4 pkt., 2. M. Stawowiak - J. Czyzyk (PF 125&)
1600) - 9204,8 pkt., 3. W. Groblewski - K. Rocko (PF 125p - 1500)
- 9357,4 pkt., 4. B. Lundstrom - F Sager - Szwecja (Toyota Celica)
- 9377,4 pkt., 5. M. Karczewski - S. Brzozowski (PF 125 P -- 1500)
- 9410,2 pkt., 6. T. D4;bowski - K. Szaykowski (PF 125p MC) -
9511,2 pkt.

Coraz Wi~cej jest na rajdach Polskich Fiat6w 126p wil.lc coraz wil.l-
cej roboty ma fabryczny serwis.

(fot. L. SkrzJ!Piec)


