
nąbardziej ilprzywi lejow any ch z Automobilklubu Krakowskie-
go Znalazło się tylko 4 ( !! !)' co najmniej drugie tyle pozostawio-
no poza nawiasem. Sposób ,,werbowania" zespołu fabrycznego
Polskie_eo Fiata odbywał się na zasadzie lekkiego szantazu.
R. Nowicki mający trrvałe mie.jsce, moze nawet liclera w zespole
Renault. chcąc dalej 1eżdzlĆ musiał przesiąść się na Fiata i25p.
bowiem PZM finansowanie jego startów (poza sprzętem ) uzależ'-
nił od rezygnacji z teanru Renault. Nie znalazło się micjsce dla
M. Sochackiego, K. Jaromina, A. Nytki, E. Oprochy. Poniewaz
z takich ośrodków jak Katowice czy Poznań tez pominięto zlrwo-
dników' nalezaloby domniemvwac, ż'e w Warszawie nastąpila
istna erupcja znakomitości rajdowych. Bez wątpienia pojawiło
się tam kilku obiecujących zawodnikÓw, ale czy to były wlaści-
we proporcje ,,opieki" do wyników' mozna mieć wątpliwości.
W tych działaniach' aby stać się beneficjantem otwierających się
możliwości sprzętowych, nie znano uczciwych reguł.

Tymczasem w dniach 5-1 .03.11r. odbyła się El. RSMP _ IV
Międzynarodowy Rajd Mazurski. Zgoła nie wiosenna pogoda
(-20'C i śnieg) sprawiła,ze rajd był barclzo trudny' mimo ze z bar-
dzo niskimi przeciętnymi na jeżdzie okrężnej. Osobliwością tego
rajdu było prowadzenie dwu klasyfikacji - międzynarodowej
(6 Trabantów z NRD) bez wspólczynników i krajowej ze współ-
czynnikami wyrównawczymi '.R". otóż w klasyfikacji generalnej
bez współczynników najlepszy był M. Varisel]a na Fiacie 12-5p

przed A. Smorawińskim (BMwl iW. Markolł'skirn (Porsche
912). Nieliczna ekipa Automobilklubu Krakowskiego nie odnio-
sła sukcesów z w'yjątkiem załogi J. Magiera - W. Sr:hramm (2 m
w kl. III). Jak za najlepszych lat do II El. RSMP - XV Rajdu Dol-
nośląskiego wyruszyła z Automobilklubu Krakowskiego liczna
i niezwykle silna ekipa. CÓz było robić,jak nie przekonać decy'
dentów o tym' że sport rajdowy w Krakowie to ciągle potęga kra-
jowa. Rajd był bardzo trudny, mimo Źe rozgrvwany w cudownej
pogodzie. Niepowodzenia nie ominęły najlepszych: w samocho-
dzie Fiat l2_5p S. Zasady zaptll1la się instalacja elektryczna.

Zowodnicy A. Krokowskiego
no trosoch krojowych
i zogronicznych - l97l r.

XL Rajd Monte Carlo wprowadził nie-
male zamieszanie w GKSS. Zmieniono
kolejny raz krajowy kalendarz imprez,
odwołvwano crbóz szkoleniowy wyści-
gclwcór,v, następowały rezygnacje, a wśród
nich A. Sobańskiego, dotychczas przewo-
dniczącego podkomis.|i rajclowej w GKSS.
7'ztc'zeple i brzydkie posądzenie i rozpro-
pagorvanie w prasie. ze pozostal za grani-
cą po Rajdzie lVlonte Carlo, gdzie zresztą
pojechał na koszt wlasny. stało się jedną
z przvczyrl jego rezygnacji. Niejasna sytu-
ac.ja po XXXI R. Polski, obwinianie ko-
manclora tl... powódź i f'erment na tyrn tle
w GKSS dopclnily |orve ly. Sobańskiego
/it\tillił trł. kumicnTLi z Automobi]kltlbu
Krakowskiego. I to tez się nie spodobało
prasie (PAP). Dopatrywano się w tym fak-
cic ..pcwncgtr rotlza.iu naruszenia strtutu.
bowiem zapomniano o przeprowadzeniu
."vyborów przewodniczącego podkomis.ji,
natomiast pominięto prz},' nonrinacji kan_
tlydaturę dotye hczltsorł egtl rł'iceprzcwo_
dniczącego podkomisji". Atak szedł jak
gdyby w dwóch kierunkach, na dztalaczy
GKSS (przewcldniczący J. Czopek z Auto-
mobilkiubu Krakowskiego) uczestniczą-

Fot. ]3 R.Ntlyricki ,,pr71'robtlc'ia"(!)na XV Ra,jd:,ie DoLnoślc1skin - ]97] roku,.fot.A. Kur:iu's
(.-e .bioru R. Novitkie.go)

cych w wyjazdach zagranicznych ekip krajowvch' których chęt- aR. Nowicki jechał na glanicy ryzyka wskutek pęknięcia gałki
nie widziano by wyłącznie za biurkami PZM.I drugi nurt ataku. stabilizatora we Fiacie 12_5p (tbt. l3l' obaj zar,vo<lnicv ostatecznie
przy okazji Rajdu Semperit, ił'skazywał wyraŹnie na niechęć do za.jęii znakomite miejsca w klasyfikacji generalnej: I m S. i E'" Za-
finirnsowania startów Porsche i BMw zamiast większej ilości saclowie. tII rn R. Nowicki W. Schramm. W klasach M. Bleń
Fiatów. Automobilklub Krakowski przez ostatnią clekadę lat 6(). W. Nicieja (Porsche 91l T) iA' Nytko z B. C)twinowskinl (Fiat
rviodący w spclrcie ra.jdowy'm rv kraju z'nalazI się poza przywile_ 8_50 CS) wr'grali bezapelacy.jnie. a zaic-si K. Jaronlin _ J. Magie-
jarni, ktcire miały clbjąć zawodników zaliczonvch do grupy. ra (Zastawa 7_50) i R. Nowicki _ W. Schranrm zajęli' drugie miq-
Wśród czterdziestu zawoclników zaliczonych do tzw. grupy I, sca. Taka byłir odpowiedŹ na listę czterdzieqtu ina poclejrzenia
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pod adresem S. Zasady o niechęć t1o Polskiego Fiata. Rewelacją
rajdu był M. Varisella, który na Fiacie 125p I300 zajął Ii miejsce
w klasyfikacji generalnej. Szkoda. że najlepsze lata tego wojow-
nika tras juz mijały.

w III El. RSMP - Rajdzie Folski było już gorzej' alc wyczy-
ny R. Nowickiego w tym rajdzie przeszły do historii automobili-
zmu krakowskiego i nie tylko. Państwo Zasadowie wygrali gene-
ralkę i klasę (BMw 2002TI), R. Nowicki z W. Schramem rów-
niez klasę' a A. Nytko z B. otwinowskim (Fiat 850 SC) ząęli
2 miejsce.

W ''Rajdzie Wisły" tylko K. Jaronlin z Z. Wiśniowskim zcl-
stali sklasyfikowani na 2 m w klasie. Nocą we mgle jadącej na
kontakt świateł za Syrerrą taki oto miai wypadek Oprocha
(fot. 14). Aby zdobyć tytuł, K. Jaromin musiał wygrac klasę
w Rajdzie Warszawskim. Tak tez się stalo i

Kazimierz Jaromin kolejny raz
otrzvmał szarfę - tyfn razem wicemistrza Polski.

Mistrzami Polski zostala też solidnie
jeżdżąca caly rok za|oga
R. Nowicki _ w" Schrałnm.

Sobieslawowi Zasadzie przypadł Puchar Motoru za ną}ep-
sze miejsca w klasyfikacji generalnej w samochodzie Polski
fri at.

Sprawa przyznania K. Jarominowi t1,tułu tylko wicemi_
stl'zowskiego bulwersowała opinię czionków Automobilklubu
Krakowskiego, a szczególnie zainteresowanego i Komis.|i Spo-

rtowej Klubu. Odwołanie dwukrotnie rozpatrywane byIo przez
GKSS i wobec niejednolitego stanowiska tego gremium spra*a
odesłana została do Prezvdium ZG PZM' które podtrzymało
wcześniejszą decyzję. Chodziło tu o to. że A. Maslowiec jleżdzlł
w Syrenie grupy -iI 'zgłaszanej w gr. . zyskując bardzo wiele na
współczynniku ,,R".

Fot. ]1 Dn'a aut(l h' StLrda.ience! (:e ł.bioru E. oproch\')


