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JAK co ROKU, 44 Rajd Monte Carlo rozpoczal sie, .. balem
o tej samej nazwie, ktorernu goscinnych progow ~yczYl naj-
bardziej ekskluzywny (do czasu rychlego otwarcia HOLLI-

DAY-INN W Krakowie) hotel stollcy - FORUM.

Nie od dziS wiadorno, Iz w kr egach
towarzyskich Warszawy udzial w tym
balu, dla niektorych przynajmniej, jest
obowtazkjem tej miary, co np, zalicze-
nie dorocznych spotkaIi teatralnych,
konfrontacji filrnowych, czy z imprez
podobnych BALU MISTRZOW
SPORTU w Hotelu Europejskim.
Podobnie bylo i tym "razern. Auto-

mobilklub Warszawski, kt6ry byl orga-
nizatorem BALU MONTE CARLO, Z
trudem op<:dzil sit: od nadmiaru setek
cnetnycn.
Organizatorzy poprosili na podium

kierownika polskiej ekipy rajdowej -
Andrzeja Ja'Toszewicza, ktory w roku
1975 zdobyl zaszczytny tytul drugtego
wicemistrza Eur~y w rajdach samo-
chodowych. Jaroszewicz zrezygnowal
tym razem z udziatu w rajdzie na swo-
im Fiacie-Abarth, skupiajac sre na
przygotowanru fabrycznej ekipy Pol-
skiego Fiata.
Zaraz po nim przedstawiono uczest-

nikom balu Rajdowego Mistrza Kr ajow
Socjalistycznych - Blazeja Krup<:. Ra-
czej niespodziewanie wygral on osta-
tniq konrrontacje kierowcow z kr ajow
socjalistycznych, slynny Ra1d Russkaja
Zima, wysuwaj'lc sie tym samym na
czolo klasy;fikacji i zdobywajac Iiczacy
sie w swiatku samochodowym tytul.
Zblizala si<:pomoc. Bal zaczal sie roz-

kr<:eac. Z Sobieslawem Zasad'l rozma-
wialem 0 faworytach Rajdu Monte
Carlo.
- Wygra albo Munari, albo Walde-

gaard.
---= A nasi?
- Sukcesem bedzte, jesli ktoras z za-,

log ukorrczy impreze.
Do barku dopchala sie kobieta, kto-

rej zapewne nikt jeszcze w zyciu nie
powiedzial ztego slowa. Wygl'ldala irn-
ponujaco. Miala na sobie kreacje w
stylu Cardrna, podkr'estajaca jej bujne
ksztalty. Przypominara Zywo Anite Ek-
berg z jej najlepszych lat.
- Mow mi Lancia - zwrocita ' sie do

towarzyszqcego jej dZentelmena, ktory
delikatnie, acz z naciskiem, usilowal
przejsc z nta na ty.
- Odjezdzamy na sale - rzekl Zasa-

da. - Nie bedziemy wchodzih w dro-
go: jednemu z najsilniejszych samocho-
d6w rajdowych.
Mistrz Zasada mial racje. Po kwa-

dransie HLancia" przeszla przez sale
balowa jak ,burza, wybijaj'lc z rytmu
wszystkich na swej drodze.
Bal odbyl sie we czwartek. Dwa

dni p6Zniej ruszyla rajdowa rule-
ta. Z Warszawy, zamiast dziewie-
ciu, wystartowalo w koilcu siedem
zalog,
o jednej z tych, ktore nie dojechary,

red. Piotr Stawicki z "Expressu Wie-
czornego" do dzis mowi, ze widzial :iii
w dniu startu w jednym z warszaw-
skich Iokati nocnych. Ale kto wie ...
Niejednego z obcokrajowcow skusil

slowiaIiski smak przezroczystych trun-
kow i nieprzeparty urok Polek.
Ale zaden z opuszczajacych Warsza-

we kterowcow nie kl'll tak, jak kie-
rowcy (z wyjqtkiem Wfochow), zmie-
rzajacy na trase rajdu z Rzymu. Ty-
siace kibicow "zegnalo"" rajdowcow
waleniem stalowymi rurkami po karo-
seriach. To, ze samochody te dojecha-
ly do Monte, jest doprawdy wiecej niz
dziwne. By!y to bowiem prawdziwe
wraki. ~

Rajd Monte Carlo trwal od so-
boty do piatku, Siedem dni, z kr6t-
kimi przer:wami na odpoczynek.
Kilkadziesiqt odcink6w specjal-
nych, na kt6rych zdobywa sie cen-
ne w koncowei purrktacji sekundy.
Do ostatniego, trzeciego etapu, czo-
16wka wygladala nastepujaco: pro-
wadzil dwulkrotny zwyciezca Raj-
du Monte Carlo - Wloch Sandro
Munari na Lancii-Stratos, przed
Szwedem Bjoernem Waldegaar-
dem (rowniez dwukrotnym zwy-
ciezca Monte Carlo) na Lancii-Stra-
tos i kolejnym przedstawicielem
firmy Lancia - Francuzem Ber-
nardem Darnichem.
Tylko jednej z polskich zal6g

udalo si~ zakwalifikowac do grupy
najlepszych. Tomasz CiecierzyDski
i Jacek ROzanski na Polskim Fia-
cie 125P Akropolis, nie nalezeli do
faworyt6w, ale pewnie zwyciezyli
w swojej klasie i grupie,
Tu:i przed wyruszeniem na trase osta-

truego etapu okazalo sie, ze zatogt na-
szej nie dopuszczono jednak do stantu,
ttumaczac to brakiem homotogacji wo-
zu (czyli zgodnosci charakterystyki te-
chnicznej samochodu z regulaminern
sportowym imprezy). Mirno protestow
polskiego 'kierownictwa nie udalo 51<:
wptyn'lC na decyzje komisji technicz-
nej rajdu. Ostatni etap odbyl sie wiec
bez polskich zatog i interesowal pol-
skich ki,bicow spornu samochodowego
j uz nieco rrmie].
Rajd wygraI MUUari przed Walde-

gaardem, obaj na Laneii-Stratos. -
Nasi sprobu1'1 szezescia w przysztyrn

roku.

WIESLAW PRZYBYI:..OWICZ


