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Byl czas, kiedy ani l1am w glo-

wie bylo popularyzowanie motory-
zacji. I wtedy to wla#nie nieliczna
grupka, ebsolutnie zwariowanych
fanatyk6w, ootreti!e bez rozglosu
klecic z byle czego cos, co poru-
szalo sift troche predze] niz inne,
wtedy ieszcze niedoskonale poja-
zdy. Weh;kuly te, ,zwane szuttmie
wyscig6wkami, byly ewidentnym
triumtem metafizyki nad twardymi
regulami rzedzecymi mectienike,
ale fakt jest niepodwaialny: sci-
galy sift i doszlo do tego, ie nasi
wyscigowcy by/i bezkonkurencyjni
w spotkaniach z osciennymi te-
amami. Ale rywale nie zesypieti gru-
szek W poptele i-co normalne -
po pewnym czasie ooszti do przo-
du, dystensuiec nas 'w tej zabawie
do granic kompromitacji. Nie pora
teraz wnitcs», dlaczego dzialacze
PZMot tak beztrosko wvousctt! z rflk
prymat w tei widowiskowej dyscy-
plinie. Wypuscili j nie da sift tego
teraz otlrobic. Moina tylko probe-
wac retowec resziki sentymentu,
jaki iywifl dla wyscig6.w kibice.

Na pseudogonitwy zdezelowa-
nych gfuchotow "wyscigowych" tur-
teiecyct: sift gftsiego nikt sift jui
nie da nebrec, a poza tym sponso-
rzy nie cnce jui finansowae kosz-
townych .Promotow",

Dobrze sift wiec steio, ze kilku
. trzeiwiej· myslflcych dzialaczy za-
proponowalo wyscigi semochodow
turystycznych. Rzecz nienowa, bo
innl od lat jui urzfldzail'/ podobne
imprezy. Na probft wiec zorganizo-
wane na poczetku maja br. na 11'/-
dowisku Aeroklubu Torunskieqo
wyscigi semocnoaow turystycznych,
ktore okazaly sift interesuiece, a-
trekcylne torme popularyzacji sa-
mochodu. Regulaminy rzedzece
pierwszl'/ tego typu zabawl'! dalekie
byly jeszcze od doskoneiosci. Nie
mamy toru z prawdziwego zdarze-
nie, gdzie z trybun moine obser-
wowae wieksze tragmenty trasy, ale
i na to przyjdzie czes, bo realne
ponoc projekty edeptecii tras jui
istnieie.

Jedno jest oewne: sa szanse na
uratowanie widowiskowej i emocio-
nuiece! dyscypliny. Radzi-my obe]»
rzec takl'/ impreze {bedzie ich kilka
w tym sezonie). Warto popetrzec,
jakie moitiwosci drzemie w zwy-
kiym turystycznym sucle. (bkj


