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tt mojej dyscyplinie zmian będzie ty-
le, .że dzisiaj nieslychanie trudno ie prze-
widzieć. Odczuwa się zmierzch rajdów -nie ma gózie spotkać się. Wielkie im-prezy eksmitowane są do jakicbś zaka-
marków Europy. tam gdzie nie ma duże-go rucbu, poricji drogowej itp. Rajdygórskie, maratony, imprezy na pu W-niach i bezdrożach - to wtaśnie kieru-
nek ma owego exodusu kierowców. Za
dwadzieścia lat, kto wie czy i takie raj-
dy nie zginą zupelnie.

Otwiera się natomia t zan a dtł wy-
ścigów. Imprezy samochodowe na zamk-
niętych terenacb mają tę prrewagę, że
moŻna w nich ucze ttrigzyó bez kirkuty-
grrdniowego trelingu, m,niej ,niszc_zy__ sięGentry przęt użytkowany na gładkim
betonie i co najważniejsze je t to wido-
wisko dla wielu ty ięGy ludzi. Podczas,gdy rajdy są obecnie spacerem od odcin-
ka specjalnęgo do próby sórskiej i od-wrotnie, w wyścigach ;eśt zaś zaw ze
p_rawdziwa walka z c,ra 8m, trachem,
slaboścĘ człowieka i sprzętu.

Na torach - od kilku lat - pojawiły
się monstra. Uzyskiwane ą ó3iomne
moce z silników, sto owane lekkie karo-
serie, sęd,ziowie notują wielkie szybkoś-
ci. Bez wztlędu na rozrrój techniki ludzie
będą się ści3ać. chęć udowodnienia wla -
nej przewagi jc t glęboko zakorzeniona
w czlowieku. Nie wiadomo jednak na ja-
kich pojazdacb wystartują za adowie ro-
ku 19{14. Na pewno będzie to pojazd bez-pieczny dlą kierowcy i otocz nia. ltfioŻe
energią dla silnika okaże się ...para. mo-
że elektrycznośó. Jeśli silnik spalinowy
pozostanie w użyciu. będzie to zupelnie
inne źródlo napędu niż te wspólcześnie
uź_y_wane. łIyślę, że doczekamy ię teŻtakiei obfitości przętu, iż monotyiowe
samoch'ody będą losowane, zniknie zaś
zróżnicowanie w zależności od waci- lro-
iemności. danych teehnicznych itÓ.' ^

Budowa licznych torów przyczyni się
do zorganizowania sąkół dla łierowców
ze portowym proBramem nauqzania. z
pcw_nością powstanie samocbodowe gim-
nazjum dla amatorów. a m<rże nawet wy-
dzial cży katedra w akademii. z wy-
kladami i ćwiczeniami. Będą ptiyjeżdżać
tam zarówrro ludzie zaawan owani w
lporcie z podrasowanlrm sprzętem, jak
r _nowicjuaze na ramochodach ieryńycb.Wy tartuią w swoich ktasach w wyiów-
nenej _Sonkure.nĄ bez wsprilczynailsórr,przywilejów i... kwasów.

Na toracb, wyścigowycU rodzi się po-
tęp. Najprawdopodobniej konstruktorzy

wymyślą coś nowego, co znaidzic zasto-
sowanie w seryjnych wozacb, osobowyctr.po błrnulcacb tarczowycb i pasach bez-
piecze,nstwa pof_a na użycie_ w proguBgji
materialów ogniotrwaĘch i przeciwśliz-
gowych. nie pękającycb opon w poważ-
nym tolxriu ograniczaJących liczbę wy-
padków. Będą też wprowadzone awaryjne
sy temy bamulcowe i'urządzenia umoź;li-
wiające bezpiecztre opuszczenie safuocho-du przed korizją.

Dla potskiego automobiliznu widzę
_ząn ę w tym, żc Zacb,6il będzie powoli
dokonywal ewolucji sportu, bodczas gdy
my, spóźnieni w rozwoju - elastycznie
wĘczymy się wzorem pilkarzy - do naj-
nowsych ptądów w tecbnice prowadze-
nia samocbodu. Laboratoria muszą jed-
nak wiele zrobić. żeby w nadchodzących
latacb zniwelować różnice w technólogii
i konstrukcji sitników wozńw naszyĆh
i konkureutów.
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