
1·J" BJEGL Y sewn by] nie- s nrawa n:tjczesciej pnez zawodni-
t l' , \ k6w poruszan a jest problem ujed.no-

W<\ P iwie przetomowym, licenia r ajdow, jesli iil?;ie 0 znako-
jE'sli idzie 0 naplyw mlo- wanie startu do oncinxew specjal-

dvch zawodnikow. Blysneli for- nycb ora. pom iar czasu, dokonywa-
roo .bar dzo dobrze J'ezdzocy Bla- neg o z.a w yj a t k iem rajdu Polski pr.y

'-t '1 pornocv r ecznvch stoper6w, nie
iej Krupa, czy majacy pecha, sawsao doskonale oddaj"cy'cb sytua-
p.I;zG~arrta'nego dopiero 11a koncu cie nanujaca no d cz as r aisu. Sprawy

. bardzo zasadllicze!
seZ01111 -- Marek Baranskl i Barri zo ist otnym problemem jest
Andrze] W.ojciechowskl. Dobrze udz iat instrtuc.ii Polskiego ZwillZku
poczatkowo pojechal tez Krzy- l\Iotorowe!:o w kosztach, pon osz.ouycb

pr ze z z awod nikow podczas start6w.
sztof 'St.rykier (Rajd Jugoslo- Chodzi tuta i przede wszvstktm 0
wiar.ski). Rewelacyjnie wr~cz za- pornvc w zdobywaniu opo n, Olejow,
powiada sit> Robert Mucha, J' ez- cev a.kcesori6w w postaci nakladek

'< bamulcowych, swiatet jodowych czy
dzacy przez caly sezon: na fa- przvr zadow s necjarnvcn (obrotomie-
brycznych Syrenaeh a ostatnio rze, speed-jritotvj. Przedmioty, kt6r~
na F'iaci s 125P z silnikiem 1500 kierowcy legitymuja,cy si~ dobrymi

- wvnik ami powinni ntrzvmvwae bez-
ern. Udokumentowali SWq pozy- platnie ..
ci.e Rysza.rd Nowicki i Adam Inna sprawa jest charakter raj-
Smorawl'nski wytypowani przez dow, jakie hyly' w ubieglym sezonie

organizowane. Byly to imprezy ra-
wladzs sportowe do startu w ezej szyb kie, wiodace po nie-

.d . "K t C 1 1910 ty powvch w Innycb krajacb na-rai zie L'lone ar 0 . wierzchn iach asf attowvch badz
Nazwisk dobrych kierowc6w ro- "szutrowych" doskonale mszcza-
kuja,cy.ch.nadzleje ria przysz!ose even samoehody. Zupelny brak im-

• "J. " '. prez zrmowych w kalendarzu Mi-mozna wymienic reszcze wl~eJ.. streostw Polski zd aje sill bye ntepo-
Caly [sdnak sezon nie wygladal rozumi errie m. Przytocze tutaj opinifl
bynajmriiej zbyt rozowo i warto Sobieslawa Zasady. kt6ry twierdzi it
zasygnalizowac tuta] niektore wiflcej skorzystal star tufae przed kil-
'""'_ ku laty r az tl'lko w zimowym raj-
or6blemv dzie w Finlandii niz podcsas dw6cb~~~!!~~~~~~~~~=~~-.s,ezon6w start6w w rajdacb Ietnich.

'"I A warunki do orga.nizacil raj'd6w zj-
mowych mamv znakomite. Wezmy
choeby Petie Bieszcaadzka czy tra,fl
Rajdu notnostasktego zima.

MOWI1\C 0 startacn zagra-
nicznych jakie mialy miei ,
see podczas ubieglego sezo ••.

nu warto podkreslic kontynuo-
wanie rozpoczetych praktyk w
postaci wczesnieiszego objazdu
trasy przez dzialaczy, bedacych
kiedys doskonalymi zawodnika-
mi jak np. Adam W-:drychowski.
Przygotewane itinerery bar dzo
pomagaly rardowcom w zdoby-
waniu sukees6w. niestety, nie do.
strzeganych praviie zupelnie
przez prase. Kontynuowac nale-
zy takze, zwiekszaiac ilose star-
tujacych zal6g, udzlal w rajdach,
w ktorych tradycyjnie niemal
odnosimy spore sukcesy, (Corda-
tic, 'Wartburg, Pneumant, CZY
cstatnio Rajd Dunaju).
Bardzo stabo przedstawia slfl spra-

wa szkolenia zawodnik6w. 'Brak jest
cztowieka odpowiedzialnego w Ja-
kims stopniu za icb wyniki. Wszy-
scy kierowcy, kt6rzy odnos;lll obec-
nie sukcesv, zawdztecaaja Ue tylko
sODie - trudno bowiem natiezyc sit:
czegos na zgrup'owaniach, kt6re' od-
bywajll sill r az do r oku, a majll cha-
rakter teoretvcenv. Warta wiee r os-
patrzenia jest tutaj lansowana przez
ZllcSad~ idea 5zkoly judy po lod~ie,
czy propozycje, niesmiato padaj"clI
z ust dzialacll',· dotvcaace sci"gnil1c;a
do Polski wybitnego asa kierownioy
jak np. Belga Slotemakera. bedacsge
wvch owawca pokaZnego grona wv-
bitnycb dzis kier-owcow - na kilku-
tygodniowy ob6z szkoleniowy dla
najlepszyeh zawodnikow.
Oto w bardzo pobieznym za-

rysie problemy, Jakie nurtujft
obecnie wszystkich, kt6rym na
sercu lezy sprawa sportu rajdo-
wego Spor tu, w kt6rym mamy
spore osiagniecia i jak wskazuie
miniony sewn stae nas na wy-
czyn na jeszcze wyzszym pozio-
mie niz dcitych~zas ...•._ •• a _~ __

•
Na ,zakonczenie sezonu
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. Sezon rajdowy ia 'pamf. Jest' wiEle czas na refleksje do stvce-
nia. 1970, kiedy to na nowo uslyszymy znajomy wa.rkot silnik6w
samochodow, startujacvch do tradycyjnego raidu Monte Carlo.
Jest wlee czas na rzeczowa krytyk~.


