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[-) odobnie jak rł, calym świecie - również
F i ," pańslwach lra§zego obozu sportowe
' rajdy samoctlodowe są najlepszym poligo-
nem doświadczalnym, sluĄc dalszemu rozwo-
jowi motoryzatji, §potykają się tu Moskwicze
1l2, Żiglrli WAZ, Ylartburgi 353, Trabanty 60l,
§kody 110-L, Dacje, Polskie Fiaiy itd. Coraz
większa jest rodzina samofhodów produkowa-
nych w naszych krajach.

Takie rajdy, jak Wełtat,y, Polski, Pneumant,
czy Dunaj, weszly na stałe do sportowego ka-
lendarzyka imprez rajdorvych i cieszą się co-
raz większym powodzeniem zawodników- z ca-
łej Europy. jak również specjalistów i znawców
tegrr sportu-

Przed trzema laty również samochodowa fe-
deracja bułgarska postanowiła organizować
międzynarodorve imprezy. Rajd bułgarski zostal
naż§en_v Bajdem Zlote PiasŁi. Pcczątkarr.c rcz-
grywan!, b_r,ł rł-y}ącznie jako eliminacja mi-
strzostrv państw demokracji ludorvej. W tym
roku - jako kolejna eliminacja samochodc-
wych rajdowych mistrzostw Europy kierowców.

Bułgarzy, organizując po raz pierwszj. im-
prezę o tak wielkiej randze, starali się aby
*,ypadła okazale. Jej bazę umiejscowiono w
malowniczej miejscowości kurortowej jaką są
Złote Piaski i to w momencie, gdy zaczyna się
pełny sezon wcza§ow}-. Świeina reklama i pro-
paganda rajdu (prasa, radic, afisze, plansze re-
klamowe) już przed startem wystawiała orga-
nizatorom jak najiepsze świadectwo. Bez prze-
sady - Złote Piaski żyły tym rajdem,

Biuro rajdu mieściło się w pięknym hotelu
Ęrrdina. W hallu hotelu, przemiłe Bułgarki w
jęz_"*kach:,rcsyjskim. francuskim,,niemieckim.
angielskim, wlcskim, bułgarskim a nawet pcl-
skim udzieiał1-, wyczerpujących infcrmacji c tej
imprezie. A prz;, tym Bułgarzy nie rezygncr,vali
z źadnej okazji by propagować piękno słonecz-
nej Bułgarii, jej wybrzeża

Bezwzględnie pierwszoplanową postacią bul-
garskiej imprezy był nasz najlepszy kierorł,ca
rajdowy, irzykrotny mistrz Europy, Sobieslaw,
Zasada. Na każdym kroEu spotykał się z nie-
bywałym zainteresowaniem i sympatią kibicóv,
bulgarskich, jak i również przebywających na
urlopach przybyszów z całej Eurcpy, którzy zje-
chali dc Zlctych Piasków,

Wspomniałem - rajd bułgarski był znako-
micie zorganizowany; ale chyba szczytem tej
organizacji był na początku rajdu wyścig w
Warnie, Tysiące ludzi ,stały w,zdłuż przepięknej
i arcyciekawej trasy w idealnym wprost po-
rządku, Spiker dokładnie przedstawił poszcze-
gólnych zaw-odników, odtworzono z taśmy
mĘnetofonowej wywiad z Zasadą, wreszcie za-
meldowaii się przed trybuną honorową zawod-l

nicy. Wsz_vstkie ekipy ustaw,ily się przy swoich
flagach narodorvych i przy dźwiękach bymnu
bułgarskiego ł,ciągali je na maszt_

żaraz po oficjalnym otwarciu rajdu, w rvy-
ścigu ulicznym w Warnie, Zasada zademonstro_
wał bardzo wysoką klasę, wygrywając tę kon-
kurencję w sposób zdecydowany.

Po dwugodzinnej przeiwie - pierwszy etap,
który kończył się w §ofii. Pierwsze meldunki
aadchodzące do biura rajdu mówiły o bardzo
dobrej jeździe załogi Zasada-Żyszkowski w
samochodzie Porsche 911-S. Również u, ścisłej
czolówce jechała załoga Smoraw,iński-Zem-
brzuski na BMW 2002 TI Alpina.

Niestety nie były pomyślne iniormacje o in-
nych Poiakach, t_"-ch na Pclskich Fiatach. Wy-
coiały się trzy zalogi: Szramowsi<i-Mydlarski
z powodu zablokot,ania skrzyni biegów: Mrórv-
czyński-Czekala na skutek pęknięcia miski
olejorł,ej, a Bachtin-Gieysztor (byli w izołórv-
ce rajdu) z powcdu defektu silnika. Również
załoga Bień i Mystkowski nie dojechała do
mety (defekt reglera rł" ich Porsche 91l).

Pierwsz.y etap, którego tra§a prowadziła w
większości przez Eófzyste te::eny środkowej
Bułgarii mocno przetrzebił szeregi zawodni-
ków. Również w drugim etapie inlormacje o
jeździe Zasady i Smcrawińskiegc były pcmyślne.

Po drugim, końcowym etapie Zasada-Żysz-
koq,ski byli z prawie 40-minutorx,ym zapasem
czasu na mecie lv Złotych Piaskach. Butelka
szampana pcrvędrowała na dach samcch+ju Po_
laków. Zasada. zwl.ciężając lv tym bardzc tru-
dnym rajdzie, zrviększył rv dużym stcp,niu szanse
na zdobycie po raz czwarty tytułu samochodo-
wego rajdorvego mistrza Europy!

W dosyć silnej obsadzie rajCu czrr,arte miejsce
zajął Adam Smclatviński. Pc zdcbyciu drugie-
go niejsca lv Rajdzie Pneumanl tr także pc-
rvażny sukces tego zawodnika w eliminacjach
do mistrzostw Europy,

Jeszcze slo. o o Poiskich Fiatach. Jeden doszedł
do mety. Byl io s€ryjuy Polski Fiat z bułgarską
załogą! i)użą pomoc dał im nasz serwis T'so z żera-
nia. Meehanicy z wal§zawy, po wycofaniu się w§zy_
stkich polski.h załóg, startujących na Polskictr Fia-
tach, calą uwagę poświęcili sympatycznym Bulgarom.
To był ładny gest.

Równi€ż na uwagę zasługiwała praca serwisowców
zasady. Były kilkakrotny mistrz Polski w wyści€iach
i rajdach §amoehodowych _ Franciszek Po§tawka,
br§t zasady - Marek i brat żony ,,sobka" - Danek
Goworowski zrobili §elwis, który został uznany Jako
najszyb§zy i nają}rawniejszy w tym rajdzie.

NsJgrożniejszymi konkurentami Polakóv byli:
Bułgar czubrikow na Renault Atpine t6oo, który nie
ukończyl tego rajdu z powodu kotizjl z motocyklistą;
Klaint z NI1F na i-ordzi€ capri, Ju8oslowianią Pa_
likovic na Penauit F-1,2 Gordini i zwyciężca pierw-
sze8o Rajju zlot€ Pia§ki _ Nierniec Altenheimer
na Po!§ch€ gll-s_
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