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v Międzynarodowy, a jeśli idzie

o kolejne jego wydanie XXIV
Rajd Wisły, byl równocześnie przed-
ostatnią eliminacją rajdowych, a-
mochodowych mistrzostw Pol ki. W
imprezie, ściągającej tradycy inie
wielu uczestników, wystartowało 5l
załóg, w t]rm ł zagraniczne, a
skończyło konkurencię 4{.

Jak to się czę to dzieje o tej po-
rze roku, rajd crdbywał się w
trudnych warunkach. Duże mgly
i deszcz padający w Beskidzie śląs-
kim przyczyniły się do tego. że
między meldująclrmi się na mecie
załogami były duże różnice czasu,

Trajd odbywał śę na trasie dlugo-
ści 8il km. Rozegrano na niej 12
prób w tym 2 górskie. Wprawdzie
długość odcinków nie była naj-
większa, ale za to trasę ,wybrano
tak, że zawodnicy musieli ujawnic
calą posiadaną technikę jazdy. Pod
tym względem wybrana trasa nale-
źy do najlepszych w Polsce.

WyclĄGr IĘTo wNIo KI
A cóż ię na tej trasie działo?

otóż pod nieobecność Sobiesława
za ady oraz ekipy fabryczneJ F o,
która w tym czasie uczestniczyla
na terenie łowacJi w Międzynaro-
dowym Samochodowyrn Rajdzie
Tatry, w końcowej f azie imprezy
faktyczna watka o zwycięstwo to_
czyla ię między Blażejem l rupą
i Andrz jem Jaroszewiczem. 'W nieo-
ficjalnei ktasyfikacji generalnej róż-
nicą zaledwie 6ł sekund zwyciężył
Blażej Erupa z Automobilklubu Ol-
sztyńskiego, Jadący z ł. Land ber-
giem w Renault 12 Gordini.

Przy stosunkowo malej konkuren-
cji w samej czołówce impreza byłajednak interesuJąca. 'lVyciągająe
wnioski z poprzednich doświadczeń,
kiedy to o}iowiązywało jeszcze na
nasrych Crcgach ograniczenia mak-
symalnej vybkości do m km]'Eodz.
i przy obecnie obowiązujących og-

raniczeniach do r00 km,'Bodz. orga-
nizatorzy przygotowali koncepcję
imprez raldowych dostosowaną nie
tylko do warunków, ale zwracaiącą
uwagę szczególnie na jazdę tech-
nicznie dobrą i bezpieczną. Można
więc powiedzieć bez żalu, że chyba
dobrze, iż stara koncepcja rozgry-
wania ra jdów na trasie jazdy ok-
rężnej, z koniecznościa śrubowania
wariackich niemal przeciętnych
szybkcŃci, już się przeĘła. Nie poz_
wala na to choeiażby obecny, stale
natężaiący się ruch na dro8,ach.

zluIENloNo
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Proce przeksztalcania rajdów od-
powiednio do warunków zacząl się
oczywście wcześniej, gdyż już w
czasie Rajdu Dolnośląskiego, kiedy
to limit szybkości na drogach wy-
nosil 80 km,,godz., przeciętną usta-
lońo na 55 km.,,godz. Te ame ten_
dencje widoczne były także w cz,a-
sie Rardu Pol kiego, który należal-
by dtr udanych, gdyby nie niep<r-
trzebne wydarzenia na trasie,

Organizatorzy Rajdu Wisły, po
podniesieniu bariery ogólnych ogra_
niczeń szybkości do l00 km,,godz.
zmienili Jesacze bardziej zalożenia
imprezy. Rajd rozgrywany był więc
niemal wyłącznie na odcinkach
specjalnych, na których decydowala
wysoka technika jazdy. Poza nimi
w czasie jazdy okrężnej przeciętna
wynosiła zaledwie 50 km.8odz. Tu-
taj 'też praktycznie nie moglo się
dziać nic specjalnie ciekawego, gdyż
regulamin nie dopuszqzał do zerwa-
nia wędzideł.

w INTERE tE PoŁEczNYM
Warto nadmienić, że przejście do

y temu rozgrywania rajdów glów-
nie na odcinkaeh s,pecJalnych może
uratować popularność tego typu im_
prez wśród zaw,odników Jeżdżących

na własnych samochodac}r. Nie
niszczą {}ne bowiem taB bardzo
przętu jak dotychczasowe, rozgry_

wan czę to na tra ach zutrowych
i wyboistych, przy dużei, przecięt-
nej szybkości. Zwiększaly one bo-
wiem nie tytko niebezpieczeństwo
ale i naklad kosztów. Toteż w wie_
lu przypadkach, już po pierwszym
udanym starcie dobrze zapowiada-jący się zawodnik musiał się wyco_
fać, ponieważ nie miał już na czym
Jeżdzić.

Nowy typ rajdórł, jest możc mniej
widowiskowy. Rozgr3;wany jednak
głównie na odcinkach specjalnych
o dobrej nawierzchni, jest nie tylko
tańszy dla zawodników. ale również
atrakcyjny, ponieważ zmusza d<l
podnoszenia techniki jazdy. Dla
znarłców jest to również impreza
interesująca dla oka. Przy jęt,a kcrn-
cepeja jest tym bardziej uzasadnio-
na, że ogólnie dobry tan dróg w
Pol ee uzasadnia rozgrywanie im_
prez na typo$ych tfasactr. -Po nich
to bowiem jeżdzimy co dzień i na
nich przy niedostatecznych umieięt-
nościach kieroweów, dochodzi do
nalwiększej liczby wypadków, Jeśli
ratdy mają czego{ pożytecznego
uezyć, to chyba maksymalnej bieg;_
łości w c<rdziennych warunkach.

Na marginesie przyjęteJ koncepcjijedna tylko uwaga: jeśti chcemy.
aby była ona w pełni atrakcyjna
odcinków specjalnych pcrwinno być
więceJ. Muszą one obejmować co
najmnieJ l4 tra y. Wtecty i wspoł-
zawodnictwo jest więk ze i zawod-
niey mniejszej ulegają dekoncerr_
tracji.

czasie Rajdu Wisły Ądeinkl
specjalne były otwierane i zamyka_
ne rrrzez specjalnie delegowanych
funkcjonariuv,y MO a nie jak do-
tąd przez kierownikow poszczegól-
nych prób. Zdalo to w pełni ęgza-
min, i od dawna tosowane jest przy
tego rodzaju imprezach np. w NRD.
Udział tamteiszej Policji Ludowej w
charakterze współorganizatorów w
imprezach rajdowych je t niemal
regułą, co obok zapewnienia bez-
pieczeństwa przyczynia ię do po-
glębienia klimatu wspó}działania.

z ottciANrzAcJr PIĄTI(A
Po zakończeniu imprezy rozma-

wiałem z kilkoma uczestnikami raj-
du, m. in. z takimi, którzy od kil",
kunastu lat biorą udzial w różnyclr
teElo typu imprezach, takimi jak
Jerzy Becbtin ey śtzysztol B,omor-
nicki. Twierdzili, że należąca już do

tradycji dobra atmcrsfera Raidu
wisłv. sDrawna ob luga punktóll!,
kontioli czasu, ztikwidowanie strefy.
dzielącej żołtą chorą8iewkq od, punk-
tu sędziowskiego byto W sulnre _Dar_rlzc dobre. Pozwalalo m. in. poclJ z-
dżającemu do punktu zawodnikowi
same-mu kontrolować czas na zega-
rze elektrycznym podczas oczekiwa-
nia na swoją kolejność- Wprowadze_
nie natomiast zasady minuty prz} ^

gotowania, podczas której zau,odni_k
, ńoże wjecńać na punkt kontrclli
czasu, ubz potrzeby natychmiasto.-
we8o oddania karty kt)ntrolneJ.
wrrł:t>wa<lza ład tlo pracy komisji
sębziowskiej z korzyściri, dla za-\pod-
nika.

Zawodnicy stwierd?ili więc z z?,
dowoleniem, że wszystkie zespoły
edziowskie porł,inny wziąć przyklad

z organizacJl najdu Wisły Automo-
bilklńbu Sląskiego. Fakt, że punktł*
kontroli przeiazdu obsltrgiwan" nl-
ły błyska-wicznie w przeciągu naj-
wyŻej l0 do l2 sekund swiadczy. że
wsay cy sędziowie wiedzieli co drl
nicń iuleŻy i wykonywali swoją
pracq prawie rnechanicznie.- Powtirzanie przy tym przejazdóvt,
ptzez odcinki specjalne raz w ied-
ńvm a drugi ra, w odwrotrrym
kierunku w tych amych punktach
nie tylko uatrakcyjnilo ilnprezę, ale
zmniejszylo także ilośc zatrudnro-
nych przy ob łudze działaczy.

rłv sńmie irnpreza była przykładem
takie j korrcepc ji Ra jctów, jakiej o{l

xl,. l i fr (;RUPA l: ż. B. Bara-
ii .lY cy Trabant 80l, (Aklub l(ato-
wice) ł.ł91,6 pkt. lśL. i i lt GRUP.{
tI: A. Lubiak - M. zczepaniak --Trabant 60l (AXtub Gdańsk) ł,332,0
pkt. KL. In i Iv GnUPA r i ll:
J, Janczak - J. Baran yrena rOą
(Aklub lśatowice) ł,311,ł pkt. IśL.
frII GBUPA l: K. Bielowski - J.
Korrlan Polski Fiat r25p (Akluh
Katowice) 3,t0O, pkt, BL, vtlt
GRUPA I: T. Ciecierzyń lri I|.
My tkow ki . - Pol ki fiat l25p
(Aklub Warszawa) \75,2,ł pkt. l(l,.
vll i vlll GRUPA ll: B. Krupa *

'. 
l,andsberg - Benault 12 Gordilri

(Aklub Ol ztyn) 3,fflł,6 pkt. lit.. tX
i XrlI G UP"Ą l: Lelio Lattari
M. 9uramow ti Alfa Bomeo (Aklitb
lryarszawa) 3,59l,t Pkt. WYNIIiI
z sPoŁowD: 1. Automobilklutt
Slaski 2. Automołrilklub s'ar zart,sk.
3. Automobilklub Ol ztyński.

.Ieszcze nźe ma o!źeialn,yctr u.lgzlikórł, dopźero zakończył sżą rajcl,_łtle,lfi tz'!,!sc!!
juŻ ?/oŹedzc,, kto tbst 4lDacięzcą: Blażei Rrupa i Jerzg Landsberg. Uśftlaechn?ęcl.
ząclrlusolenź przy sanoźrn samoehoclzźe.

dawna m. in. przt udziale Motoru
domagali ię zawodnicy i dzialacze
świadorni zaóań portowo-wycho-
wawczych tego rodzaju imprez.
Bra,wa dta zawodników i organiża-
torów.
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