
"Kormoran-77"
Trochtl historii

i statystyki 0 rajdach-
Dlaczeso "Kormoran-77" jest ju-

bileuszowym rajdem? Na terenach
Olsztynskiego rajdowe samochodo-
we mistrzostwa Polski organize-
wane sa po raz dziesiaty. Pierw-
szy raid "wystartowal" w roku
1968 z Olsztyna na trase 1.068 km
z meta w Starych Jablonkach. No-
sil nazwe "Rajd'1000 Jezior", a
komandorem byl Michal Olkowski.
Tak wiec na X-lecie OZOS-u -
dziesiate mistrzostwa kraju raj-
dowc6w w Olsztynie.
Ambicje organizatorow siegaly

dalej. Impreza miala bye zgloszo-
na do Miedzynarodowej Federacji
Automobilowej. Poniewaz nie mo-
gly bye dwie jednobrzmiqce nazwy
w kalendarzu FIA (rajd 'I'ysiaca
Jezior .od lat organizuja Finowie),
w.latach 1969 i 1970 przyjeto naz-
WEl "Rajd 1001 Jezior". Wladze
PZM nie zglosity jednak rajdu do
FlA. Komandorem w tych latach
byl Leszek Palinski,
Po raz pierwszy miedzynarodo-

wym by! Rajd Mazurski, rozegra-
ny w 1971 roku w zimowej aurze.
Startowali m. in. zawodnicy NRD
i Iicznie kierowcy doswiadczalni
OZOS-u. Komandorem byl w6w-
czas Wlodzimierz Sniady. Rajd ten
w stosunku do poprzednich, cha-
rakteryzowal sie znacznie krotsza
trasa (poprzednie ponad 1.200 km),
'wynosaaca 720 km, ale zdecydowa-
.nie wzrosla dlugosc pr6b sporto-
wych. Lacznie 10 odcink6w spe-
cjalnych miato dlugosc 160 km, tj.
22,2 proc. jazdy okreznei (w roku
np. 1969 pr6by sportowe wynosily
zaledwie 3,3 proc. ogolu przeje-
chanych kilometr6w).
Rok 1972 otwiera ere rajd6w pod

. nazwa "Kormoran". W trzech ko-
Iejnych latach funkcje komandora
pelnil W. Sniady, a baza rajdu by-
ly Mikolajki. Pierwszy "Kormo-
ran" ma etap zjazdu gwieidzistego
(z Warszawy, Gdailska, Bialegosto-
ku i Olsztyna), a nastepnie dwa

etapy nocne. Ten maraton liczy
1.640 km. Nastepne rajdy sa juz
znacznie kr6tsze: 1973 - 1.070 km,
1974 - 980 km. W rajdzie maia-
cym baze w Mikolajkach, gosci,
startuje i wygrywa Sobieslaw Za-
sada z zona EWq - pilotem,
W roku 1975 wraca rajd do 01-

sztyna, a f'unkcje komandora spra-
wuje Zygmunt Janusik. Rajd liczy
niewiele ponad siedemset kilome-
tr6w, ale wzrasta znacznie ilosc
odcink6w specjalnych z 10-15 po-
przednio do 22. Wynika to m. in.
ze zmiany sposobu rozgrywania
rajdow. Szybkosci przecietne siEl-
gajace dotychczas 70-80 km na
godzine, a nie rzadko ponad 85 km
na godz., spadaja teraz do 55-60
km na godz. Organizatorzy zwiek-
szaj~ zatem dlugosc pr6b klasyfi-
kacyjnych,
"Komoran" pozostaie w Olszty-

nie na lata 1976 i 1977. Zmiana
podzialu administracyjnego kraju
sprawia, ze w ubiestym roku tra-
sa wiedzie drogami trzech woje-
w6dztw. Rozgrywana jest w tym
rajdzie najwieksza dlug@se lqezna
OS-6w. Pr6by sport owe stanowia
25 proc. trasy i wyriosza 280 km.
Jubileuszowy obecny raid "Kor-

moran-77" obejmuje Olsztyn petla
trasy trzykrotnie, w promieniu ca
50 km, na dystansie 824 km. Nie-
stety (szkoda, be widowiskowy) nie
odbedzie sie wyscig uliczny, odwo-
lany przez wladze zatwierdzajqce
regulamin imprezy. Odcinki szyb-
kosciowe w liczbie 23 stanowia 22
proc. 'jazdy okreznej (185 km).
Dziesiaty rajd samochodowy, bEl-

dacy elirniriacja mistrzostw Polski,
zamknie nasza statystyke przeje-
chanyrni lacznie 10.743 km, roze-
granymi 153 OS-ami na dystansie
1.453 km (srednia OS 13,5 km) i
obsadzonyrni przez sedziow 341
punktami kontroli czasu.
. Dziesiec lat - to [uz dluga hi-

I storia OZOS-u i rajdu Kormoran.


