
Polski Fiat 125 P na montecar-
lowskie,i lmziej dt6itce.

P rzejechalem zagranicz-
na trase merwszego
etapu dojazdowego te-
gorocznego ~ajdu Mon-
te Carlo. Bylem tet na
wielu fragmentach dru-

giego i trzeciego etapu tej
zimowej imprez y, Przejecha-
lem jlj wraz z trenuj'l.cymi
na trasie naszymi zawodnika-
mi na PolsJtich Fiatach w
gr udmowych warunkach lek-
kiej jeszcze zirn y, w wiek-
szosci po sucnej nawierzcmri.
z nlektoryrm jedynie odcin-
kami, dajacymi pojecie 0 zi-
mowym szalenstwie, ktare- tu
czeka na zawodnikow. Wierz-
cie lub me, ale na rnektor ych
koncowych odcinkach rajdu,
jUz w rejonie MQI1te Carlo
miarem mokra koszule, rece
zaptatane na kole kierowni-
cy - a nogi w pedalach ria-
szego Frata. Tanczylem ten
taniec samochodern po wa-
skie] alpejskiei, koziej dr ozce,
Iicz yfern tak jak i orri - za-
wodrricy, uciekaj~ce-minuty i
wolno wlokace sie kilometry.
wydaje mi sie, ze czesto czu-
lem etryba to sarno co czuje
w takicn warunkacn zawodnik
na trasie rajdu w walce z cza-

sem i przestrzeniq.
Wydawalo rni sie, ze jade

jal< moge .najszvnctei, a tym-
czasem na drozce, na kt6rej

Wjazd do szczeliny skalnej w rejonie St. Aubari,
gdzie wiedaie trasa pierwszego odcinka specjalnego

na drugim etapie RMC.

niebawem beda mkriely do
Monte Carlo wozy rajdowe -
szybkosc nie byla wieksza nit
40--50 kmlgodz.· N,,' ri.iek tor ych
zajcretacb trzeba bylo dobrze
uwazac, aby W ogole zrnie-
scic. sie samochodem; przed
riiektor ymt niewidocz.nymt wi-
razarnl prawie zatrzymywa-
liS\l1Y sarnochod, aby przeko-
nac sie czy nie wyjezdza na
pelnej szybkosci z przeciwnej
strony inny kierowca trenu-
j••cy do imprezy. Regulamin
zawod6w na tymprzedostat-
nim odcinku rajdu Monte
Carlo zakrada czas przejazdu
122 km - 2' godz, 3 min. Aby
wiec zmiescic sie w wyrna-
gan·ym limicie czasowym trze-
ba miee preectetna szybkosc
co najmniej 60 km!godz. Po-
jecia nie mam jak- sobie da-
j'l rade na tych pofkach skal-
nych czolowi zawodnicy raj-
dowi, meldujqc sie na punk-
tach kontrolnyeh z kiJ.kumi-
nutowvm zapasem czasu. Ja
na tym etapie ••spozunern sie"
3S minut! Je5zcze bym wiec
ut.rzvmat sit: w limicie czasu,
ale gdzie tu mowa 0 wyniku?
Pocieszal mrue tylko fakt, ze
na tym fragmeneie monte-
cartowskiego rajdu tr erruj acy

Szosa niby czarna, ale wokM pierwszy grudniowy inieg...

tu zawodnicy mieii spozrtierria
1()-20-minutowe.

NA TRASIE ...

Co si~ wiec rzuca w oczy
przeciet nernu kierowcy, ktory
dotrze na te a lpejskie dr6Zki
gdzie jest rozgr ywany Rajd
Monte Carlo? Po pierwsze :
waskosc trasy. Z Iedwoscia
rnoga sre tu wymiriac dwa
samocllody _ osobowe, czesto
trzeba ustepowac sobie z dro-
gi, corajac sie kilkaset mc-
trow do jakiejs wrieki skal-
nej aby przepuscic jadacv z
naprzeciwka samochod. Po
drugie - stromosc ntektorvcn
odcirikow drog, Polski Fiat
125 P/1500 byt prowadzony
przewaznie na drugim niegu,
cnoc czesto trzeba byJo prze-
cnoczte na "jedynkt,f°, aby
miec dostateczny zapas mocy
do pokonania wzniesienia i
kole)nego aakretu. Po trze-
cie - kretose drogl. wtasci-
wie tu nie ma w ogole od-
cirikow prost yell. Zakro:t Ie zy
tuz za zakr etem jeden
lagodniejszy, drug; bardziej
ostr y, jeden widoczny, drugi
kempleinie nie do zauwaze-
nia. Na mektor ych zakr etach

zwanych w naszej gwarze raf-
dowej "pateln;ami" trzena by-
lo na trerringu zatrzymywac
sarnoch od, cornae kilka me-
trow do tylu (tyt WOZLI juz
wisiat nad przepasciat) aby
pokonac zakr et. Nawet do-
swiadczern zawodnicy nie ry-
zykowali tu "nadrzucania" z
posuzgiem. Trasa moritecar-
lowska to po prostu tysiace
Iukow, zakrerow, .,patelni" i
"agcafek'·. Ktos wyucz yt, ze
na 40-kUomeirowym odcinku
soecjalnvrn jest przeszlo 900
ostr ych zakr etow, nie Iiczac
naturalnie t ych mruejsz ycn
Iukow i Iagodriiejsz ycn wira-
zy, 1- stad moze wlasrue rnoja
mokra koszula. St.ad swidr u-
jqcy bo1 growy po dtugotr wa-
lej [ezdzre przy pelnej kon-
ceritracj i.

Bylo tez naturalnie wiele
przygod. Po wyskoczeniu zza
zakr etu - gwaltowne hamo-:
wanie, bo na drodze - stado
owiec podazajacych na noc
do swej zagrody i nie przej-
mujacych sie, ze tedy wiedzie
trasa srynnego rajdu. Trzeba
byto poczekac Jtilka minut
zanim rrancuskt pasterz i je-

Za!oga Vansella:""'Domanski na treningu tegorocznego Rajd~
Monte Carlo •



Trudno si~ .•••.yminqc na trasie z ci~zarowkq posvpujaca
jezdni~ zwirem.

Niektore drogi zamkmeto dla ruebu ai do nastania wiosny.

go pomocruk owczarek,
wcale nie podobny do nasze-
go podhatanskiego, przegnaja
stado. Nie chcialbym bye w

. skorze tego kier owcy, ktore-

Rousset, k tory zastarism y pod
wieezor zamknit:ty na cztery
spusty. Ale czy moze to sra-
nowie przesakodo dla roda-
kow? Zrralez lisrn y olbrzymiq
korbq, aakr ecitisrny part: r azy
i potezrie odrzwia dr gnej y.
Przeciag sie zaczat olbrz y-
mi. bo dr uga strona kilo-
metrowego tunelu okazala sie
niezamykana i pr awie ze wes-
salo nasze Fiaty do wnetr'za.
Zamkrieltsrn y br am e i... datej
w dr oge,

lnna pr ze.lecz - Col des Li-
mouches Okazala sit: zupelnie
zasypana sruegtern i cnoc
szturmowana Z jednej i z dru,
giej strony przez Polsk ie Fiaty
pozostala niezdobyta. Maj" i'l
odsniezvc na dwa dni przed
rajdem, tedy bowiem w tu-
nelu sruezrryrn pomk na ' sa-
mochodv.

Pr osze sobie tez wyobrazrc
jak sit: zjezyl na gtowie wtos
dwu naszvm zawodnikom ja-
dacyrn za trenuracvm Pol-
skim Fiatem, gdy nagle ujrze-
Ii przed sob" zakopanego w

go JUZ na r ajdz ie spotkalaby
taka 'prz ygoda. Przez owce
w.ypase z rajdu! Lepiej od-
oukact

..ZAMKNIIi/TY
NA (;ZTERY SPUSTY

Byt tez w rejonie Grenoble-
Die tunal na przeteczy Col de

.., Jak nie skonczymy rajdu, to nam oberna gtow~ po 1>0-
wrocie do kraju! •.. .,

Stado owiec niewiele Pl'zejmuje sie tym, te k roezv rrasa
montecarlowskiego odcinka specjatneg o.

Zaczynaj'l. sit: czary z wyrniana ogumienia. Zalozy.: krotkie
czy dlugie korce, 140 czy 280?

sniegu po sz yje kolege-zawoct-
nika, daiacego rozpacziiwe
znaki rek oma , a samochodu
nie bylo. Po lewej stronie
czerniala kilkuset .metrowa
przepasc. Wypadli ze swego
wozu, chcieli go ratowae i
w ted y akazalo sie, ze to zar t,
bo Fiat stal w niewidocznej
zza za kr eru wriece skamej , a
pilot oorzadkowat swoje no-
tatki.

Nie braklo rowniez zar tobti-
wych pogr oze k.,; ze jak nie
skoncaym y rajdu to nam w
kraju gtowe obema...

KIJ.KA REFLEKSJf ...

Ale w sumie nasze sarno-
chod y okazaly sit: z.upef nie
niez.lymi· wozami gorsk im], -
Powie ktos, ze to spec ialrue
szykow3ffe wozy rajdowe.
Mote i .racja. cnociaz wszyst-
kie mjat y w kolach trudy
calego m iruoriego nietatwego
sezonu. Na rajd pojedzie p ia t-
ka nowiutkich wozow. Ale
nasz woz. ser wisowy, ser yj n y

samochod;.. pierwsz y lepszy z
zer arisk iej tasrn y wytrzymal
bez sprzeciwu trudy monte-
car Iowsk iego tre nirigu. Na
autostradzie gria lrsrn y nim ~o-
dzinami z szybkoscia 140 ki-
Iometr ow na godz ine, przez
setki k itome trow silnik pr a-
cowat 1"'Ia maksymalnych obr o-
tach na dr ugim czy pie r w-
szym niegu.

Zawodnicy poznali wszyst-
kie taj niki trasy, przed ykto-
wali na set ki metr ow tasmy
magneroronowe] zapisy po-
szezegotnych na jt r ud niejsz ych
poderapow i odctnkow specjal-
rrycb , posmakowali ja\< sle
jezdzi na oponach z Dt:bicy
specjarrue sz ykowariycn na
Mente. A . wynik? Kola sa
okj-agfe, korrku re ntow kilku-
set, jedna burza sniezna , je-
den bl'ld nawigacyjny czy
bla,ha usterka moze zniwecavc
trud dziesia tkow godzi n su-
miennego treningu .

Zresztq do rajdu juz tak
niedaleko ...

Tekst i 7:dj~cia:
ST. SZELICHOWSKI

Serwis udzteta POlllOCY Polskim Fiatom na t raaie .


