
Miniony sezon sport6w samocho-
dowych byl peren jubileuszy. Min~-
10 20 lat od zainicjowania Mis-
trzostw Europy w Rallycrossie
(AMS 48/92), dwudziesty raz ro-
zegrano Rajdowe Mistrzostwa
Swiata (AMS 5/93) i juz po raz
czterdziesty wreczono tytuly Raj-
dowych Mistrz6w Europy. Tym
razem tytulem Wicemistrza Stare-
go Kontynentu uhonorowano pol-
skiego zawodnika, Mariana Buble-
wicza.

Najbogatszy w tytuly jest oczywiscie Sobieslaw
Zasada: trzy Mistrzostwa Europy, dwukrotnie
wicemistrzowskie laury i raz trzecie miejsce. Lata
min~, pozostaly tylko czarno-biale zdjecia

40 LAT MIN to. II

Dwukrotnie Wicemistrzem Europy byl Andrzej
Jaroszewicz, jego Lancia Stratos byla wtedy
najszybszymautem w Polsce
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Zjawiskiem w Mistrzostwach Europy byl Sandro
Munari, krol Rajdow Monte Carlo we wczesnych
latach 70.

Z inicjatywy Mi~dzynarodowej Komisji Sporto-
wej - CSI FIA zapoczqtkowano w 1953 r.
rozgrywki 0 tytul najlepszego kierowcy Euro-
py. 8yly to lata, gdy rajdy samochodowe
odbiegaly od wsp6!czesnych wzorcow. a
klasyfikacji w zawodach decydowato utrzymy-
wanie wyznaczonej przez orqanizatorow, cze-
sto dosyc wysokiej, predkosci przecietne].
Proby zwrotnosci i reqularnosci jazdy nie
wplywaly w zasadniczy spos6b na wyniki
rajdow. W tamtych czasach odcinki specjalne
byly niemal nie znane. Idea rozgrywania prob
sportowych na wylqczonych z ruchu duktach
lesnych narodzila sle i zyskala popularnosc w
Skandynawii, co doskonale tlumaczy "skan-
dynawizacje" rajdowej czolowki w rniare prze-
istaczania sie rajdow w zawody, na ktorych
wynik decydujqcy wplyw ma skuteczna jazda
na OS-ach. Jednak niektore zrodta wskazujq
na orqanizatorow Rajdu Tulipanow jako pre-
kursorow w tej dziedzinie.

Na poczatku lat szescdziesiatych obliczanie
wynikow rajd6w komplikowal stosowany sy-
stem rnnozenia przez wsp6!czynniki uwzqled-
niajqce pojernnosc i rnase samochodu rajdo-
wego, co niejednokrotnie prowadzilo do nie-
oczekiwanych rozstrzyqniec, jak np. potroiny
triumf malolitrazowych sarnochodow Panhard
PL 17 w 30. Rajdzie Monte Carlo 1961. Z
biegiem lat rajdy samochodowe nabraly scisle
sportowego charakteru, zmalalo znaczenie
jazdy dlugodystansowej, odrzucono system
wspolczynnlkow, a 0 zwyclestwie zaczely
decydowac przede wszystkim predkosci uzy-
skiwane na trasie OS-ow.

Koniec lat szescdziesiatych byt zlota era
Rajdowych Mistrzostw Europy. Znaczenie



tych rozgrywek zaczelo stopniowo male6 po
wprowadzeniu w 1968 r. Rajdowych Mis-
trzostw Producent6w, a nastepnie w 1973 r.
Rajdowych Mistrzostw Swiata. W 1975 r.
dokonano "rozbudowy" ME: iiczba eiiminacji
wzrosla z 24 az do okolo 40, kt6re podzielono
w zaleznosci od stopnia trudnosci na cztery
kategorie, co oznaczalo mnozenie zdobyczy
punktowych przez wsp6lczynniki: 1,2,3,4. Takie
rozdrobnienie rozgrywek pogl~bilo ich kryzys.

historii tych rozgrywek jest Sobiestaw
Zasada, kt6ry si~gal po najwyzszy tytul az
trzykrotnie i tylekro6 zadowalal sie tytulem
wicemistrzowskim. Zapomnianymi, a rnoze
raczej przemilczanymi obecnie oslaqnleciami
polskiego kierowcy sa dwa tytuty II Wicemis-
trza Europy, zdobyte w latach 1975 i 1976
przez Andrzeja Jaroszewicza. .

Dotychczasowy dorobek medalowy Polak6w
w tych rozgrywkach to 9 medali, po trzy w

Na poczatku lat osiemdziesiqtych liczba elimi-
nacji ME wzrosla do 50. Dla por6wnania w
1953 r. jedynie·6 rajd6w: Monte Carlo, Alpejski,
l.ieqe-Hzyrn-Lieqe, Sestriere, Tulipan6w i Liz-
bony zaliczalo sle do tych rozgrywek.

Wprowadzenie w 1988 r. wsp61czynnik6w,
kt6re w zdecydowany spos6b r6i:nicujq liczbe
punkt6w rnozliwa do zdobycia w poszczeg61-
nych eliminacjach spowodowalo calkowity
odwr6t kierowc6w od rajd6w z niska punkta-
cjq. Nie zmienia to faktu, ze rozgrywki te nadal
tOCZq sie w cieniu RMS i co gorsza, nie
stanowia dla nich naturalnego zaplecza, czyli
"kuzni talent6w". Rajdowe Mistrzostwa Europy
pozostaja miejscem rywalizacji niskobudzeto-
wych zespol6w i kierowc6w prywatnych, a
laury tam zdobyte, niestety, nie sa przepustka
do swiatowej kariery. Z grona obecnej czol6wki
rajdowych profesjonaiist6w jedynie Miki
Biasion zostal Mistrzem Europy, zanim zaczal
odnosi6 sukcesy w MS. Znane sa przypadki
odwrotne, gdy byty kierowca zespolu biorace-
go udzial w MS spadal do "Iigi europejskiej" i
tam si~gal po zloto Cf. Loubet w 1989 r. i E.
Weber w 1992 r.).

Mamy tez w Mistrzostwach Europy polskie
akcenty. Najnowszy su ces Mariana Bublewi-
cza nie jest jedynym odniesionym przez
zawodnika z naszego kraju. Rekordzistq w

Weteranem w tych mistrzostwach jest tez nasz...
Rajd Polski, w tym roku dostojny jubilat, obcho-
dz~cy 5O-lecie

Marian Bublewicz, aktualny Wicemistrz Europy.
Do kolekcji tytuf6w brakuje mu tego najwazniej-
szego, rnoze wi~c w tym sezonie...

kazdyrn kolorze: zlote Zasady (1966, 1967,
1971), srebrne Zasady (1968, 1972) i Bublewi-
cza (1992) oraz brazowe Zasady (1965) i
Jaroszewicza (1975, 1976). .

Od poczatku lat szescdziesiatych z niewiel-
kimi przerwami Rajd Polski jest jsdna z
eliminacji Rajdowych Mistrzostw Europy (od
trzech lat z najwyzszyrn wsp6lczynnikiem 20),
przez pi~6 sezon6w byl nia tez Rajd Warszaw-
ski. 27. edycja Rajdu Polski 1967 zapisala sie w
historii europejskiego czempionatu jako jedna z
najtrudniejszych - we mgle i w deszczu mete
osiqgn~ zaledwie 3 zalogi! Poiscy zawodnicy
odruesli lqcznie 15 zwyciestw w klasyfikacji
generalnej rajd6w eliminacyjnych do ME:
Sobieslaw Zasada (9), Andrzej Jaroszewicz
(2), Tomasz Ciecierzynski, Andrzej Koper,
Blaze] Krupa i Maciej Stawowiak po 1.

Na zakoriczenie zapraszam Czytelnik6w do
zapoznania sie z qaleria najlepszych kierow-
c6w rajdowych Europy.
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