London-Mexico

od naszego korespondenta z Motoring News

Czternastodniowe oczekiwanie zbytnio się dłuĘło.Setki kierowców, kierowników zespołóq
mechaników i dziennikarzy wałęsało się, niecierpliwie wyczekując chwili, gdy będą mogli zdjąć Ępielówki
i znów przywdziać rajdowe kombinezony.
Wreszcie nastąpił start do najdłuższej i najtrudniejszej częścitego najdłuższego i najtrudniejszego
sprawdzianu długodystansowego.
o godzinie ósmej rano czasu miejscowego pierwszy zpozostających jeszcze w konkurencji 7l

samochodów, citroĆn DS 21 Renćgo Trautmanna, opuściłcentrum Rio de Janeiro, udając się w 41-godzinną
podróz (ztrzema próbami specjalnymi) do Montevideo w Urugwaju.
Wcześniej wyczerpane zespoły' po dotarciu do Lizbony i załadowaniu wozów na Derwenta,
wypoczywały w hotelach wokół stolicy Porlugalii.
Słoneczne dni przed ''wielkim skokiem" przez Atlantyk upłynęły bardzo przyjemnie. Jedna grupa
wyleciała zEuropy 28 kwietnia na pokładzie samolotu Boeing 707 linii Varig. Druga dołączyła30 kwietnia. Hotel
Gloria,tuŻprzy wspaniałej plaŻy w Rio, zajęty zostałprzezrajdowców (takŻeprzezcorazbardziĄ zdumioną
wspólnotę rotariańską).
Po rekonesansowych przejażdŻkach turystycznych nastała nuda. Melu przekonało się, jak szybko ubywa
pieniędzy, gdy chce się utrzymać nasze europejskie standardy.
Wszyscy z zadowoleniem powitali przypłynięcie Derłventa w środę,6 mąa.
Cały czwartek wypełniłrozładunęk i czasochłonne formalności celne _ nieocenioną pomoc świadczył
przy tym rozrywany na wszystkie strony Peter Cooper. W centrum rajdowym z troską analizowano warunki
terenowe oraz wszelkie informacje przesyłane z punktów kontrolnych w Brazylii i Urugwaju. Choć w Rio de
Janeiro panowała piękna pogoda, świeciłosłońce, deszcze w górach miały dać się niejednej załodze we znaki.
opady spowodowały powazne utrudnienia na etapie Rio Grande: zniesione mosty i bagniste odcinki,
niczym w prawdziwym Rajdzie Safari. Skrócono więc etap, wyznaczając zakonczenie w Sóo Joaquim,
ogranicza1ąc czas do 1 godziny 40 minut'
Organizatorzy i uczestnicy rajdu stanęli przed dwoma kolejnymi problemami. Pierwotnie zakładano
mozliwośćzboczenia w Brazylii z oficjalnej marszruty. Gdy John Sprinzel spostrzegł' Że przeciętna prędkość
rajdowa przekraczaprędkośó dopuszczalną przepisami brazylijskimi' mógł zagwarantowac Życz\iwośćpolicji
tylko na ustalonej trasie; wobec tego ten element regulaminu naIęŻało zmodyfikować. Dodatkowo Urugwaj,
wbrew oczekiwaniom, nie przeszedł na czas zimowy, totez notatki rajdowe okazały się nieaktualne. Gdy zaś
pojawiły się doniesieniazArgentyny o gwałtownych ulewach i śniegu w Andach, nawet najwytrwalszy optymista
pojs', iz wszystkie poprzednie trudy były wprost zabawą wobec tego, co jeszcze czeka uczestników.
Biedny John Bloxham nabawił się podczas kilku dni lenistwa w fuo groŹnego rozstroju Żołądka,podobnie
jak kilka pań. Doktor John Teall, Iekarz sportowy, musiał podjąó istotną interwencję; w końcu Bloxham
wystartował, choć ze zbolałą miną. Bill Bengry natomiast znalazł czas na usunięcie zęba.
Z wielkąulgąprzyjęIi organizatorzy z Daily Mirror wiadomośó, ze nawet zapowiadany strajk został
odroczony' więc juz nic nie przeszkodzi w starcie. Miejscowy klub motorowy przysłałnazakurzony pirs dwie
ciężarówki zbenzynąi silnymi akumulatorami, na pomoc samochodom po długiej podróŻy morskiej. Wyznaczono
załogom godzinny limit na sprowadzenie pojazdów Z po]tu do parku fermć' tuz obok hotelu Gloria;przy
największym natęzeniu ruchu ulicznego zajmowało to dobre 30 minut, pozostawało więc nieco czasu na obsługę i
drobne naprawy. Nie licząc kilku opon, z których uszło powietrze i wyczerpanych akumulatorów (w tym w
citroćnie Claudine Trautmann), wszystkie samochody dopłynęły w dobrym stanie. Jedynie w BMC 1800 Kena
Tubmana lekko wgniecione były przednie drzwi. Ręnć Trautm an skarĄł się wprawdzie, Że nie działa

szybkościomierz jego DS 21, wszak

przypisywano to raczej galijskiej niecierpliwości skonfrontowanej z jakościąprzeróbek dokonywanychprzez
fachowców Citroena. Wszystkie kluczyki i klucze zebrano naczas transportu statkiem i przechowywano razem'
ale te od firmowego citroĆna wydawały się, jakby były uzywane. W kazdym razie Renć Cotton mówił o sabotazu.
Boliwijski BMW 2002wymagał liny holowniczej i nowej opony;to moze tłumaczyło, dlaczego odjechał z
pirsu nie podstemplowawszy karty. Z kolei Ray Richards odbierając swojego rolls-royce'a nie znalazł karty

drogowej.
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Pięó spośród 7 I pojazdow, to Znaczy oba ro11s-royce'y,

BMC
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800 załogi Rugge - Price, triumph 2,5

Lloyda - Hirsta oraz cortina GT Soamesa - Warniga, znalazło się w parku fermć ze spómieniem z powodu
koniecznych reparacji. o godzinie 7,30 rozwiązano park fermć i samochody podąŻyłydo supernowoczesnego
Muzeum Sztuki' skąd brazylijski minister komunikacji formalnie wysłałje w drogę. Jak zwykle w Ameryce
Łacinskiej, załogi star1owały według swych pozycji w klasyfikacji generalnej. Więc najpierw Trautman,zanim
Hannu Mikkola, Guy Verrier i Timo Makinen. Po tym uroczystym starcie właściwyrajdrozpoczął się za miastem,
na stacji benzynowej. Nie zjawił się na niej volkswagen-garbus meksykańskich studentów, za co został
zdyskwalifikowany, lecz mimo to dojechał do Urugwaju.
Cowan skorzystał tamzokaĄi i wymienił nadbieg w Swym triumphie, wadliwy juz od Monzy. Lareta
musiał zawróció, bowiem w jego peugeocie 404 przepalone było sprzęgło' W rolls-roysie Raya Richardsa na
wszelki wypadek zamontowano takŻe drugą nową piastę z tyłu (nawiasem mówiąc, uczynili to pracownicy Des
o'Della i Rootesa). Z trudem udawało się na stacji paliwowej i w mieście powstrrymywać publicznośó,
zamierzającązagarnąi naklejki reklamowe i kańy drogowe.
Montevideo
Pierwsza przerwa po starcie w Rio, po 41 godzinach jazdy, nastąpiła w Montevideo. Szybko przebye trzy
etapy - Parana, Rio Grande i Urugwaj _ okazały się niebezpieczne. Wprawdzie gospodarze załatali wcześniej
najgorsze dziury w jezdniach, jednak w stolicy Urugwaju zameldowały się tylko 52 samochody (z 7l).
Najbardziej znamienne było wypadnięcte zrywalizac1i citroena Renć Trautmana, znajdującego się na
prowadzeniu zduŻąprzewagąnad fordami. Wpierwszej dwunastce było pięó escortów, trzy citroćny,trzy
triumphy 2,5, zaś12 miejsce dzieliły porsche Teny'ego Huntera i JCB hillmann hunter. Escort Rogera Clarka po
odcinku specjalnym etapu Rio Grande uderzył w tył jakiegoś zabłąkanego volkswagena. ow odcinek specjalny
został skócony z powodu deszczu. W Sóo Joaquim zamiastpunku kontrolnego ustanowiono metę' Dalej
kierujący mieli swobodę wyboru drogi do granicy urugwajskiej. W British Leyland zdecydowano się na główną
szosę przelotową, nie trasę oficjalną. Niezadowolony John Sprinzel podnosił, iz średnia prędkośćw rajdzle

wyzszajest niz przepisowa obowiązująca w Brazylrli, i tolerancji policjantów moŻna oczekiwać tylko na urzędowo
zatwierdzonej trasie. Szosa przelotowa była Zxesńą dłuŻsza, zaśintensywny ruch na niej powodował, Że jechało
si ę niekoniecznie szybciej.
Na formalnie ustalonej trasie zamieszanie powodowały roboty drogowe i błędne oznakowanie drogi. Paul
Coltelloni na citroenie i John Hemsley na peugeocie 504 skierowali się w niewłaściwąstronę; potrzebowali wiele
czasu, by Znowu dołączyć do rajdu
Gdy Hemsley o wskazówki poprosił policjanta, ten najpierw zaŻądałokazania dokumentów pojazdu.
Jakoś nie mogli się dogadać, mocno juz spóźniony kierowca nadepnął na pedał gazuiruszył do ucieczki' StróŻ
porządku wypalił z pistoletu, bardzo fair trafi'ając tylko w oponę. Teraz juŻnikt się nie śpieszył,przy kawie
wyj aśniono nieporozumienie.
Peugeot Larety odpadł na pierwszym odcinku specjalnym. W peugeocie Currella zepsuła się pompa
sprzęg]a, zaśtriumph 2,5 PI Lloyda - Hirsta miał uszkodzone przednie zawieszenie, którego długotrwałanaprawa
spowodowała' ze Samochód przestał się liczyć w punktacji. Zdyskwalifikowany Lloyd dla zabawy kontynuował
jazdę i zdołałdotrzeó we właściwymczasie do Montevideo.
Spirit of Ecstasy (mowa o figurce kobiety zdoblącej maskę RR ) opuściłaoba ro1ls-royce'y: silver shadow Raya
Richardsa mieruchomi ał ze zdefektowanym tylnym mostem; starszy silver cloud złamał przednie zawleszenie, a
mimo to dobił do urugwajskiej stolicy, gdzie miał zostać Zreperowany.
Bob Chesson nie przebrnął przez próbę Rio Grande. Tylna ośjego escorta całkiem się rozleciała, więc z
racj i czasochłonnej, a koniecznej naprawy wyłączony został z klasyfi kacj i.
Tony Walker na vauxhallu victorze wypadł z trasy, a w BMC 1 800 Ruggego i Price'a silnik doznał
wszechstronnych uszkodzeń.
Swietnie na ogół prowadzony escort Clarka Zaraz po zakonczeniu etapu Rio Grande, gdy za kierownicą
siedział Alec Poole, uderzył w volkswagena-garbusa. Rajdowcy nie ucierpiell,pozakilkoma stłuczeniami,leczna
tym ich uczestnictwo w imprezie się skończyło.
Po raz kolejny naprzyl<ładzie zawodników prywatnych, startujących na własną rękę, okazało się, jak
waznejest zabezpieczenie techniczne, które powinno byó precyzyjnie dostrojone do potrzeb i o szerokim zakresie.
Argentyitczyk Gaston Perkins na poŻyczonym motocyklu przemierzał kilometry w poszukiwaniu części
zamiennych; Peter Jopp zatrzymał się i pomógł koledze w biedzie.
z-

Na tym etapie królowały zdecydowanie escorty, uzyskując pięó najlepszych czasów. Hannu Mikkola
wkrótce osiągnął ośmiominutową przewagę nad Trautmannem. Makinen zepclnął Verriera z drugiego miejsca,
więc na czele tabeli znalaĄ się dwa fordy i dwa citroeny.
Przy ustanowionym limicie I godzina40 min najszybsi "zarobili" na odcinku specjalnym Rio Grande
takie oto minuty kame:
Aaltonen (escort) 35 min;

Clark (escort) 37 min;

Mikkola (escort) 38 min;
Fall (escort) 38 min;
Makinen (escort) 38 min;
Hunter (porsche 911) 40 min;
Culchetch (2,5PI triumph) 42 min;
Trautmann (citroćn DS 2l) 43 min;
Verrier (DS 21) 44 min;
Zasada (escort) 49 min.

Z
około pięódziesięciu tych, ktorzy się ostali' natychmiast ruszyło do Urugwaju. Cooper
Channonem bez problemów przekoczyli granicę,lecz potem stwierdzili gwałtowne obnizenie ciśnienia oleju
(wyciek z miski olejowej); zawrócili i dobrnęli do warsŻatu firmy Castrol po stronie argentyńskiej' w pełnym
pędzie mrjając posterunek straŻy granicznej. Funkcjonariusze groźnie wymachiwali karabinami, ale uspokoili się'
gdy wyjaśniono im problem.
Przedstawiciele lokalnych klubów motorowych nazywali etap urugwajski czystym samobójstwem,lecz
dla kierowców rajdowych nie było to przecieŻ nic nadzwyczajnego.
ogromnie dramatyczne okoliczności towarzyszyły wypadnięciuTrautmanazrajdu. Jego citroĆn w iście
niecodzienny sposób zatrzymał się na jednym z mostów. Cztery godziny trwało wyciąganie auta na linie i
pośpieszna naprawa najbardziej widocznych szkód. Gdy zawodnik chciał ponownie ruszyó, okazało się, ze
przekJadnia kierownicy jest niesprawna i po prostu nie da się jechać.
odcinek specjalny etapu urugwajskiego ukończyły 53 wozy, wśród nich toyota Leendersa z uszkodzonym
tłokiem, która nie dojechała juz do Montevideo. Szwankujący silnik w BMC 1800 Petera Joppa udało się w stolicy
Urugwaju przywróclć do porządku. W citroenie Coltelloniego nalezało wymienić głowicę silnika _ brazylijska
beruynamu nie słuŻyła'W hunterze Badhama ciekła chłodnica; złudne okazały się nadzieje, ze Chrysler
Argentina usunie usterkę następnego dnia. Na ratunek tylnej osi saaba Taylora pośpieszyłna szczęście pewien
kowal, inaczej samochód byłby nie do uzytku. Z podobną awarią w escorcie Harris poradził sobie za pomocą
nylonowej liny, zanim Sprawą profesjonalnie zajął się serwis Forda.
Kanadyjczycy z mercedesa z dieslowskim silnikiem oraz jadący peugeotem wojskowi mieli powaŹne kłopoty z
kompletnie zdruzgotanymi amorty zatorami.
Evan Green i jego zespół wlekli się w kierunku Montevideo triumphem z przepalonym tłokiem' By nie
zalać cylindra nadmiarem paliwa, przewód paliwa wiodący do odpowiedniego wtrysku wyprowadzili na
zewnątrz; benzyna wylatywała w powietrze obok drzwi pasaŻera, a jej niemała częśćdostawała się przez okno do
wnętrza auta. W Salto, tuz przy drodze, mechanicy BMC urądzili sobie gril1. Gorliwie Ąęli się kłopotem Greena'
gdy nadjechał, atymczasem bezpański kundel bezczelnie porwał ich mięso z ognia i galopem się oddalił,
szczerąckły. Zaraz po tym zdarzeniu z jeszcze większym zapałem przeklinali więc swoją służbę. Kilka
kilometrów dalej maxi zespołu Red Arrows staranował starego forda popular a z jeszcze starszą damą za
kierownicą' Wiekowa kierowczyni, która wjechała Brytyjczykom wprost pod koła, nie ucierpiała, jedynie jej
przestraszony piesek ptszczałprzezkilka minut. Samochód rajdowy wyglądał po tym zajściu bardzo źIe.
Niewiele blizej mety peugeot 404JęanaClaude'a ogiera zakonczył rajd najakimś ogrodzeniu.Pędzący
tuŻzanim Badham zdołał ominąć wrak, lecz Claudine Trautman juz niezupełnie i w Montevideo zjawiłasięz
mocno pokiereszowaną karoserią.

Odcinek specj alny Urugwaj
Cowan (2,5 PD 14 min;
Culchetch (2,5 PD 18 min;
Mikkola (escort) l9 min;
Aaltonen (escort) 20 min;

:
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Hunter (porsche) Ż0 m\n;
Fall (escoń) 20 min;
Hopkirk (2,5 PD 23 min1'
Verrier (DS 21) 23 min1'
Vanson (DS 21) Ż5 min1.
Makinen (escort) 26 mtn1'
Channon (cortina GT) 26 min.
Większość pojazdów dotarła do urugwajskiej stolicy kilka godzin później niz najszybsi kierowcy. Gdy
w ogóle
zagadnięto Aaltonena, zdobywcę premii zaów etap, Że zgamął teraz więcej pieniędzy niŻmożna było
niz
jest
wymagający
znacmiebardziej
rajdu
fragment
uzlskać podczas europejskiej częścirajdu, odparł , iŻten
europejska. I nie mijał się z prawdą.
całaczęśc
'Zkazdymprzybywającym
wożem pojawiały się nowe opowieścio kraksach, defektach i innych
przygodach.

jakkolwiek
Moskwicze nadjechały całą grupą,z uśmiechniętymi i zadowolonymi z siebie zawodnikami,
swoim
dotarł
Aranjo
Liwszyc przepalił uszczelkę giowiiy. w isoo Jeana Dentona uszkodzony był tylko stafter.
jeszcze
braki.
inne
volvo, w ilto.y. nie działałafumulator, ciśnienie oleju zbliŻało się do zera, i dałoby slę znaleźć,
Że
powitanie'
Lecz óeterminacja opłaciłasię: argentyńska fotomodelka zgotowała mu w Montevideo tak serdeczne
moŻnazazdrościć'Godzinaml prźeciągałysię prace w park fermó; szczegóInie zaabsorbowani byli uczestnicy
prywatni, nie mogący zdać się na firmowy serwis. Najwięcej do zrobienia było w capri braci Donnerów, porsche
Terry'ego Huntera i trzech hunterach.
Rajd w Ameryce Południowej okazywał się tak trudny jak niegdyśRAC Rally, a kierowców czekało
jeszcze około 14800 kilometrów.

ogólna klasyfikacja w Montevideo:
1. H. Mikkola - G. Palm (escort) t h 20 min;
2. T. Makinen - G. Staepelaere (escort) t h 40 min;
3. G. Verrier - F. Murac (DS 21) t h 41 min;
4. B. Culchetch - J. Syer (2,5 PD t h 51 min;
5, R. Aaltonen - H. Liddon (escoń) 1 h 54 min;
6. A. Fall - J. Greaves (escoń) 2 h 00 min;

7. P. Hopkirk-A. Nash-N. Johnstone(2,5 PI) 2 h 10 min;
8. P. Vanson - O. Turcat -A. Le Prince (DS 21) 2 h 15 min;
9. R, Neyert - J. Terramorsi (DS 2I) Ż h 15 min;
10. A. Cowan - B. Coyle -A. Ossio (2,5 PD 2 h 19 min

13 maja 1970
Santiago,
-Ńajdalszó
południe rozczarowało profesjonalne załogi. oba odcinki specjalne nie przedstawiały zbynich

trudności.b.ogu pirerpa^pę i na etapie fransargentyńskim była sucha (przynajmni e1napoczątku), mozna było
rozw|1ać więks-zą'prędtbse niz spodziewali się organizatorzy i nawet kierowcy fabryczni. W efekcie tabela
zasainiczonie zmieniła się w ciągu dwóch dni dzielących Santiago od Montevideo. Szybkośó spowodowała
jednakze nieco zamies zania,tuzpo rozpoczęciu etapu. Na tył nagle wskutek defektu hamującego BMC 1800
ekipy Royal Naly nadziało się BMW 2000 Kena Bassa. Podobna rzeczzdarzyła się zawodnikom Zivaco
(peugeot) i Araujo (volvo).
Cortina Petera Grahama wydostała się z Montevideo mimo istotnych uszkodzeń skrzyni biegów i
nadbiegu, Iecznie zgłosiła się już w puŃcie kontroli w Saladillo. W Buenos Aires planowano krótki postój,
spotkaiie ztelewizjĄi prasą' pó t to.y- policja miała eskońować rajdowców poza miasto. Tylko nielicznym dane
było skorzystać z usiug znĄącego teren przewodnika, bowiem po tym, jak motocykl policyjny miał kolizję z
Ą

radiowozem' pozostali musieli wykazać się samodzielnością (by poprzestaÓtuna
się niejako po omacku z sieci ulic.

eufemizmie) w wyplątywaniu

W Saladillo większościledwie starczyło czasu na koniecme naprawy.

Stanowiska ekip technic znych znajdowały się na ogół w tej miejscowości, lecz punkt kontrolny i star1 do
odcinka specjalnego na pampie, kilka kilometrów dalej.
Tam równiez ,ibruuJo policji, obaj sędziowie punktu kontroli czasu stanęli na stole, krzyczeli i machali
rękami; inaczej zostaliby przeoczenl'.
Szczególnie przyiozyó się do pracy musieli mechanicy BMC. Przez długie godziny przywracali
sprawność końmnie_i pizekładni kierowniczej w maxi Llingsleya. Na kilka minut przed wjazdem na PKC
dbprowadzili do porządku samochód Patricii ''TiSh'' ozanne, który zgubił rurę wydechową.
Startujący w pierwszej kolejnościna odcinku specjalnym mieli trasę pełną kurzu, lecz suchą. Dlatego
Mikkola i Makkinen zmieścili się około trzydziestuminut ponizej ustalonych trzech i pół godziny. Pózniej zaczął
padać deszcz, złobiłosię niesamowicie ślisko. W porsche Huntera doszło do defektu silnika, masę czasu zllŻyła
załoganaznalezlenieprzyczyny. Tu nastał koniec rajdu dla ozanne;naszczegóInie sprzyjającej poślizgom partii
dro{ zna|azła się ze swym maxi poza jezdniąi pozostało jej tylko czekać na odholowanie.PoźniĄ, odświeŻona i
wypoczęta, objęła rolę pomocnicząna odcinku Rodeo - La Vina.
W sumie odcinók specjalny na pampie pokonywany był szybko, nie przekraczano nakazanego limitu. Na
uznanie zasłuŻyłPotapczyk, najszybszy na moskwiczu. oto dziewiętnastka najlepszych:
P. Jopp

(BMC)

R. Badham (hunter)
R. Neyret (DS 2l)
S. Zasada (escort)
Brown (hunter)
H. Mikkola (escort)
A. Fall (escort)
P.

L. Potapczyk (moskwicz)
P. Kube (BMW 2002)
A. Cowan (2,5 PI)
R. Aaltonen (escort)

P. Coltelloni (DS 21)
G. Perkins (peugeot 404)

Miss R. Smith (austin maxi)
B. Culchetch (2,5 PD
P. Hopkirk (2,5 PI)
P. Vanson (DS 21)
G. Venier (DS 21)
T. Makinen (escoft)
Wystąpiły jednak oznakl zmęczenia, utrudnienie stwarzał kurzi zła widoczność. Cortina GT Soamesa
utknęła w piaszczystej wydmie pod Bahia Blanca, gwałtownie kończąc swoją latynoamerykańską walkę, dalszy
ciąg rajdu odbywał się juz bezniej. Zuszkodzeniami chłodnicy i przednie go zawieszenia nie poradzili sobie nawet
genialni w sztuce improwizacji wiejscy fachowcy-złote rączki. odcinek specjalny etapu argentyńskiego był cięzki,
w granicach nakazanych 6 godzin zmieściłosię tylko trzynastu:
T. Hunter (porsche 911)
R. Neyret (DS 21)
S. Zasada (escot't)
H. Mikkola (escort)
A. Fall (escort)
A. Cowan (2,5 PD
R. Aaltonen (escort)
R. Janssen (datsun 1600 SSS)
B. Culchetch (2,5 PI)
P. Hopkirk (2,5

PD

(

(DS 2l)
G. Verrier (DS 2l)
T. Makinen (escort)
P. Vanson

Na terytorium Chile wjechało jes zcze 4J wozów, dwa z nich (dieslowski mercedes Wilsona itakizpeugeot
prędkośó
404 Vujoki) wypadły z puŃtacji na długiej trasie z Saladilo do Santiago' gdzie wymagana średnia
jednym
państwie!
LecznaAutostradzie
drugim
i
w
wynosiia rór ńłr - więcej niz dopuszczalna
Panamerykańskiej zwawo poruszali się takze ci korzystający znlĄ po raz pierwszy.
ńatalnym zbiegiem okolicmości Badham uwikłany został w wypadek, w którym obrażenia odniósł
jazdę,
pewien młody człow iek. Przetrzymywany Szereg godzin przez po\icję hunter mógł wreszcie kontynuow ać
wprawdzie bez przedni€1 szyby i z po giętą karoserią.
organ izacja w s-antiago byia ńzorow a, między innymi począwszy od punktu kontrolnego zawodnikom
zapewniono obstawę policyjną przy wjeździe do miasta.
Jako ostatnió p.'yóyłytu*BMw 2O)ŻKenaBassa (bez lamp) i capri braci Donnerów, którzy zabłądzlIi
na chilijskich drogach.

Kierowcy, mechanicy, dziennikarze i organizatorzy, takŻe ci najodpomiejsi na trudy, cieszyli się
popołudniami
na dwie (choó krótkie; noce, jakie spędzą w wygodnych łózkach. W trakcie przerw na odpoczynek
otwierano natrzy godziny park fermć _ ale tylko d\a załóg- celem umozliwienia napraw. Jedynie obsady
citroenów nie korzystały ztej okaĄi, zadowolone ze stanu maszyn. A moze, jak
twierdzili rywale, te samochody były zbyt skomplikowane, aby nie-inzynier potrafił cokolwiek zteperować.
W iordach wymienianó' co tylko się dało. Wszystkich zakasowali Jimmy Greaves i Tony Fall, demontując
cznązawieszenia w escorcie. Zzapłotu dyrygował nimi mechanik Mick Jones'
belkę' poprze
'
W capri bo*..u załoŻono nowy, kompletny układ wydechowy' Kenn Bass umieściłnowe światław
zgniecionym froncie BMW ''wojskowy'' peugeot 504 dostał nowe amortyzatory, spirale oraz wydech. Mike Butler
z-pełnymspokojem zĄął głowicę cylindra Swego escorta, oczyściłi nałoŻyłZ powrotem, wszystko w ciągu
rąulaminowychtrzechgodzin! Jean Denton poprzestał na umyciu swojego 1800, rozglądaniu się zaPatem

Wrightem i butlą tlenową.
Czas przejazduz Santiago doLaPazwyznaczono na 57 godzin Etap obejmował pokonywanie naprawdę
trudnych prrćłę"iy,takze długie odcinki specjalne. Snieg i osuwiska zablokowały ''wzorcową'' przełęcz Agua
Negra między Chile a Argentyną.
- riasę naleŻało zntienió. Chilij ski odcinek specj alny skończył się pod Illapel, następnie marszruta wiodła w
kierunku Santiago i Argentyny. Dla wyrównania próbę czasowąGran Premio zredukowano do 8 godzin na 900
kilometrach częściowo}liskich, błotnistych dróg (pierwotnie planowano dziewięciogodzinną, z Rodeo do La Vina
północnej Argentynie)'
w_
oaóinta specjalnego w Chile, nawet skróconego, nie dało się przebyó w zadanym półtoragodzinnym
czasie.Mikkola pómknął jak błyskawica przezprzełęcze i błoto, tracąc tylko 45 minut. Następny RannaAaltonen
zaliczył juŻ 1 h dl min, kolejny Sobiesław Zasada 1 h 13 min. Jedynie ośmiumiał.o opóźnienie mniejszeniŻdwl,e
godziny.

Odcinek specjalny Chile:

Makinen (escort) 45 min
Fall (escort) 50 min
Mikkola (escort) 51 min
Aaltonen (escort) 53 min
Hopkirk (2,5 PD 53 min
Culchetch (2,5 PD 54 min
Ueyret (DS 21) 57 min
Zasada (escort) 58 min
Verrier (DS 21) 64 min

Janssen (datsun 1600 SSS) 64 min
Vanson (DS 21) 68 min

Odcinek specjalny Gran

Premio,
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Mikkola (escort) 45 min
Aaltonen (escort) 61 min
Zasada(escort) 73 min
Culchetch (2,5 PD 85 min
Hopkirk (2,5 PI) 92 min
Verrier (DS 21) 94 min
Ueyret (DS 21) 95 min

Hunter (porsche 911) 136 min

Fall (escort) 147 min
Vanson (DS 21) 154 min
Odcinek specj alny Boliwia:
Zasada(escort) 47 min
Culchetch (2,5 PD 47 min
Verrier (DS 21) 54 min
Mikkola (escort) 56 min
Makinen (escort) 59 min
Neyret (DS 21) 66 min
Aaltonen (escort) 66 min
Hopkirk (2,5 Pl) 69 min
Fall (escort) 9l min
Bloxham (hunter) 104 min
Perkins (peugeot 404) 104 min
Freeborough (BMC 1800) 104 min
Dentona nie
Powazny wypadek miał tutaj Andrew Cowan. Jadąc w chmurze pyłu wzniecan€1przezJeana
załogę
całątrzyosobową
nagłym
piarg.
W
trybie
spostrzegł ostrego za_krętu i wpadł swoim 2,5 PInakamienisty
przetranspoftowano karetką do szpitala w Salcie.
^
Fbrdy Znowu miałykłopoiy. U Makinena i Falla poluzowały się śruby i trzpienie kół. Fall z Greavesem na
tzechkołach dojechali do La Vina, gdzie naprawiono piasty.
Claudine Trautman dokończyła ów koszmamy etap na ostatnich kroplach benzyny. W citroĆnie Pata
dach,
Vausona odmówiła posłuszeństwa pompa paliwowa' Bob Freeborough miał w Swym 1800 pognieciony
brakowało mu przedniej Szyby, bowiem sprzątn$ z drogi konia'
Zanim-danebyło spęózić spokojną noc w La Paz, naleŻało pokonać odcinek specjalny - boliwijski
kawowy, naktórym ,arłriĘciewalczonó o dodatkowąnagrodę, ufundowaną przezjednąfirmprodukującychkawę.
odcinek-rozciągał się pom'iędzy Villazon a Potosi, wiódł typowymi andyjskimi szosami na wielkich wysokościach,
manip dacji przy składzie mieszanki. Naj szybsi okazali się teraz Zasada i
co zmuszało do denerwuj
Culchetch.

ąrych

Moskwicz Liwszyca dachował i odpadł z konkurencji; triumph Hopkirka ńamał półoś'którą jednak w

porę naprawiono.

W stolicy Boliwii wszystko okazało się fantastycznie przygolowane, masa policji odgradzającej trasę;

park fermć umieszczono w pomieszczentach celnych portu lotniczego.
Nie widziano juz w LaPazTerry'ego Huntera, takze Badham trafił na listę wykluczonych.
ją
Brian Culchetch potrzebował nowej szyby przedniej do PI; dostępna była tylko do escorta, więc by
wprawió musiał posłuzyć się znaczną ilościągumy i plastra.

Ameryka Środkowa, 26 maja1970
Przedostatnim odcinkiem specjalnym na prowadzeniu znajdowali się wciąz Mikkola zPalmern,
dosiadający escorta 1,9 1' na drugie miejsce wspięli się Culchetch z Syerem, spychając Aaltona z Liddonem na
trzęcie'
Zdarzyło się parę nowych wypadków (citroen Vansona z autobusem, samochód techniczny firmy CitroĆn
teŻzautobusem)' w tym jeden śmiertelny: wyjeŻdŻający ze stacji paliwowej citroĆn Coltelloniego-Maranga,
zwycięzców w Monte Carlo w 1959 roku' zderzył się z innym pojazdem i zapaIlł.
Marang nieprzeŻył,jego stary przyjacieI Coltelloni uległ cięzkim poparzeniom.

odcinek specjalny Costa Rica Znowu skróoono, naŻ godziny 30 min (z 3 godzln). ZdąŻyć, w tym czasl'e
było absolutną niemożliwością.Niektórzy wprawdzie się starali, ale i tak WSZyScy woleli dojechać do Mexico niz
w gwałtownych okolicznościch zakotrczyć rajd wcześniej.
- Załógitriumphów nie miały nic do stracenia, a wiele do zyskania. Najszybszy był więc Paddy Hopkirk (40
minut opóŹnienia), po nim Hannu Mikkola, następnie Brian Culchetch.
Niesprawny dopływ paliwa w escorcie Aaltonena przyniosł maczącę przesunięcie w klasyfikacji ogólnej. Ten
stracił na o}vym odcinku l h 33 min' więc na drugie miejsce wszedł triumph Culchetcha - Syera.
'a*ód''ik
Freeborough (BMW 1800) został z ósmego miejsca vYyparty przezZasadę. Rosemary Smith nadrobjła34 minuty
wobec pan1Trautmann, której DS 21 miał mocno poprute wnętrzności. Wszystkie przesunięcia były
przewidywalne' nikogo nie zaskoczyły.
Odcinek specjalny Costa Rica:
l. Hopkirk 40 min;
2. Mikkola 46 min;
3. Culchetch 51 min;
4. Zasada t h 07 min;
5. Janssen i Fall t h 09 min;
7. Miss R. Smith t h 11 min;
9. Vanson t h 25 min;
10. Rees Ih26min;

Cooper I h27
Aaltonen t h 33 min;
14. Bendek t h 36 min;
15. Makinen I h 37 min.

11. Tubman i

Kingsley t h 21 min;

mtn1'

13.

W San Josć zaczynała się długa, wykahczająca psychicznie trasa przez Nikaraguę, Salwador i Gwatemalę
do wie|kiego finiszu w Mexico. Załogitak szybko pragnęły mieó ją za sobą, Że najszybsze dotarły do oaxaca
jedenaście godzin przed startem azteckiego odcinka specjalnego i z radościąskorzystały z posłań w
meksykańskich hotelach. Jako ostatni granicę przekłoczyli Doug Harris z Mikiem Butlerem; ich bardzo
zdefektowany pojazdbył najsłabszy spośród escońów, 1300 ccm,, choć na zewnątrz wyglądał prawie jak nowy.
ostatnim Smutnym akordem imprezy było wypadnięcie z rajdu citroĆna Claudine Trautman; auto
znieruchomi ał'o między miastem Gwatemala a przejściem granicznym. Przez ostatnie godziny działaływ nim
tylko trzy cylindry, na koniec poŻerał az3litry oleju na 5 kilometrów, ledwie posuwał się o własnych siłach.
Nastrój w obozie CitroĆna zapanował ponury' jako żejedynym reprezentantem pozostał Vanson. Aztecki odcinek
specjalny - 170 kilometrów do przebyciaw załoŻeniuw półtorej godziny - nie wniósł nic zaskakującego.
Wspaniałą taktyką zastosowali reprezentanci British Leyland: pierwszy wyruszył Culchetch; zanlm Hopkirk,
starając się wznieció jak największe obłoki kurzu, by uniemozliwić wyprzedzenia ścigającemu go Aaltonenowi.
Ten musiałby przegonió obydwa triumphy' jeślichciał zagrozić drugiemu miejscu Culchetcha w klasyfikacji
ogólnej; w istocie zaroblł zaledwie 3 minuty' a to nie wystarczyło. Hannu Mikkola poprzestał na 1eżdzle śladem
Zasady, pewny własnej przewagl.

Aztecki odcinek specjalny:
Aaltonen 56 min;
2. Culchetch 59 min;
1.

3.

Hopkirk t h 02 min;

4. Zasada I h 09 min;.
5. Mikkola t h 1l min;
6. Makinen I h 12 min;
7.FaII1 h 16 min;

8.Katz1h21

min;

Kingsley t h 23 min'
11. Miss R. Smith i Bendek IhŻ9 min;
13. Channon t h 32 min;
14. Tubman t h 36 min;

9. Rees i

g

15. Cooper I h 37 min.

Później do pokonaniazostała juŻtylko główna droga do faktycznej mety w Fońin (około 320 kilometrów od
Mexico). Tamtejszy hotel aŻ po dach zaj ęli rajdow cy, przez co naleŻy rozumieć, iŻbar czyrlrty był całą dobę.
Niektórych widziano, jak w kompletnych kombinezonach baraszkowali w basenie.
Przyjęcie, jakie zgotowało miasto' było imponujące: ściągniętochyba wszystkie miejscowe dziewczęta,
by w strojach ludowych pozdrawiały kierowców.
Na szczęście długi czas oczekiwania przed odcinkiem azteckim umozliwił wypuszczanie kolejnych
zawodników z duŻączęstotliwością, więc dwadzieścia jeden wozów pojawiło się w Fortin w ciągu godziny.
Rob Janssen natomiast przybył kilka godzin późniĄ, z całkowicie zniszczonym prawym bokiem datsuna.
Gdy z niewiadomych przyczyn zarzuciło na szosie wielką cięzarówką, musiał wybrać między skałą po lewej' a
tym niebezpiecznym sąsiadem po prawej. Podjął decyzję, z opisanym skutkiem.
Gdy Ranno Aaltonen na escorcie był pierwszy' to ostatni był Doug Harris' równiez na escorcie.

Mexico,28 maja 1970 -już po wszystkim
odległośómiędzy Fortin a Mexico wszystkie ostałe się jeszcze zespoły planowo pokonać miały w
konwoju policyjnym. I stał się prawdziwy cud - plan ztęalizowano. Ustawiono samochody w kolejnościwedle
klasyfikacji generalnej i poprzedzanaprzez dwa radiowozy kawalkada (w miarę posuwania się coraz barwniejsza
i weselsza, gdy dołączałydo niej meksykańskie auta) pognała po wysokiej jakości drogach w kierunku stolicy,
znacznie s zyb c i ej niŻ dopuszc zały okal ne p rzep i sy.
W kolumnie znajdowały się takze wozy dziennikarzy, obsługi technicznej i coraz liczniejszych "czynnych
widzów''. Wszystko to mknęło ulicami Mexico w dzikim pędzie' ażzahartowanych na andyjskich szlakach
zawodników z\ewał zlmny pot. Szczęśliwymtrafem nie zdarzyło się nic groźnego.
Ceremonii dekoracji mvycięzców nalezałoby się jednak wstydzić: prowadzący na ogół nię znał nazwisk, a
jeśliktóreś znał,to Źle wymawiał; mylił kolejność.Niesłychane, iŻ nikt z prominentów i oficjeli z lozy honorowej
nie wypowiedział słowa podziękowania dla organizatorów: Johna Sprinzela, Tony'ego Ambrose i Johna Browna,
ktorzy doskonale poradzili sobie z zadanięm niemal niewykonalnym. Zbulwersowany Patrick Vanson musiał
1

ratować sytuację.

odbyła się więc najdłuŻsza, najtrudniejsza, najbrutalniejsza,budząca największe obawy impreza
motorowa, niezaprzeczalnie sportowarywalizacjana szczycie. Komercyjny komponent pozostał na uboczu.
Klasvfikaciaa końcow a
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4
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D
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I4
15

r6
T7
18
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20
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ford escott
triumph 2,5
ford escoft
triumph 2,5 PI
ford escort
ford escort
citroćn DS 21
ford escorl

H. Mikkola - G. Palm
B. Culchetch - J. Syer
R. Aaltonen - H. Liddon
P. Hopkirk - A. Nash - N. Johnstone
T. Makinen - G, Staepelaere
A. Fall - J. Greaves
P. Vanson - O. Turcat - A. Le Prince
S. Zasada - M. Wachowski

BMC

- P. Cooper - Redgrave
Watson - G. De Rolland

R. Freeborough

R. Smith -A.
K. Tubman -A. Welinski - R. McAuley
L. Potapczyk - E. Bazenow - J. Lesowski
W. Bendek - D. Hubner - J. Burgoa

- R. Channon
- W. James
A.Katz-A. Kling - A. Pfuhl
G. Holm - W. Bubnow - K. Girdauskas
J. Denton - P. Wright - Crellin
G. Perkins - J. Greene
S. Teniszczew - W Kisłych - W. Szczyroczenkow
R. Janssen - J. Dik

I

n
n
l0h46m n
12h26 m n
14h31m n
19h31m n
22h03 m tn

23h59m LN

18OO

Ż4h 42 m n

ISOO

n
n
n
n

moskwicz 412

A. Rees - H. Thomas

th07m

10h25m

austin maxi

BMC

R. Cooper

cds.s karr !y

BMW 2OO2TI
ford coftina GT
hillman hunter

mercedes benz
moskwicz 412

BMC

18OO

peugeot 404
moskwicz 412
datsun 1600 SSS

30h35m
32h36 m
34h06m
35h14m
36h43 m
37h50m
38h05m
38h52m
39h16m

n

n

n
n
n
40h 46 m n
41h05m n

22
23
24
25
26

T. Kingsley

-

P. Evans

- M.

austin maxi
ford escort GT
citroĆn DS 21
peugeot 504

Scarlett

D. Harris - M. Butler
C. Trautmann - C. Perrier
J. Hemsley
P.

-

W. Easton

46 h 01 min

46h25 min

66 h 08 min

citroen DS 21

Coltelloni - H. Marang

Madame Trautman, J. Hemsley orazP. Coltelloni zmieścili się w klasyfikacji, gdyŻzarejestrowano ich przybycie
do Bonaventura.
Zwy cięzcy w poszczególnych klasach:
1300 ccm: D. Hanis - M. Butler (ford escort GT1300 - 1600 ccm: H. Mikkola - G. Palm (ford escort 1834 ccm);
2000 - 3000 ccm: B. Culchetch _ J. Syer (triumph Ż,5 P\;
Klasyfikacja fabryczna: Ford (Mikkola, Aaltonen i Makinen);
r epr ezentacj a naro dowa : F inl andi a (Mikkol a, Aaltonen i Makinen) ;
najlepsi zawodnicy startujący prywatnie: P. Vanson - o. Turcat - A. Le Prince (citroĆn DS21)
kategoria pań: R. Smith _A' Watson - G. De Rolland (austin)
1 zdjęcie poniżej Qtułu; Wśród kaktusów i skał. Aaltonen z Liddonem na escorcie zajmujądającą wszelkie SZanSe
drugą pozycję.

2 zdjęcie;Escort Makinena w locie.

Kierowca sądzi, Że w powietrzu szybciej dotrze do mety.

lo

