
_Zakończxrł się ezon w wyścigach samoehodowych.
Odbyła się ostatnia z pięciu eliminacii, kilku zawod-
ników zdobyło mistrzostwo (nie wiadomo - 

jak do-
tą4 _ którzy, bo w WM jak na razie jeszcze się f eoblicza). Inni musieli zadorłlolić się dalszymi ńei-
seami. _Jeszcze jeden ezon dyscypliny. kitóra nie chce
zaginąć, ch_oc czasem wydaje się, że chodzi o to, ab_r. -
tair się stało. Oezywiśeie nie robi się tego wprost '

iest przecież organizacia - Polski Żwiąlrlk Motoro-
lvy - powołana do kierowania s.pońerrr motorowym,
.stwarzania warunków do rozwoiu itd. Można to wy-
czytać, w statucie. Fakty jednak przeez.l często st-a-
tutołpi w jaskrawy sposób - na pierwsry -plan 

rv
działalności Związku (sportowego!) -wysuwa Śię bo-
wiem działalność gospodarcza, na dalszym zaŚ jest
strrort...

YTUACJA ZAWODNIKA
Zara||t _ pgw_yższy może się wydać gołosłowny.

szczególnie ludziom malo zorientowanym w kutisach
yrrśclsóry samoehodowych. ?-aten odsłofurry je nieco.przyjrzyjmy się sytuacji zau.,odnika. któiy startuiiey wyścigach. odnosi w nich sukcesy, doskonali srr.o-je spoŃowe umiejętności, nawiązuje- walkę z czołórv-ką krajów socjalistycznych. Aby stańować musi za-
wodnik posiadać samochód, odponriednio go wypo a-żyć w specjalne amońyzatory, ogumienie i łUńiOzie-
sia_t innych akcesoriów. Zrozumiałe jest, że koszty
p9tlrrwa z własnej kieszeni. mniej zrozumiałe jest, że
ieśtri nie ma własnych żródeł, z lrtórych moie po-
trzebne elemetty otrzyrnać, to HM mu w tym irie
zaw ze pomoże.

Zawod,nik stańuje, wygrywa deden wyścig, drugi,
trzeci, ,zdobywa mistrzostwo Polski, krajów Śocjatii-
tycznych. Teoretyeznie mógłby nawet zdobyć mistrzo-
stw_o świata, ale jego. sytuaeja nie ulega najmniej-
szej zmianie. Od nikogo nie otrzy,ma nawet złbtówńi
rekom,pensującei ehoćby w. znikomei częśei koszt_v
poniesione w trakcie wy&igów, jśli nie liezyć sy,n-
bolicznych eza em zapom z' klu.bu. Zwiąiek-- nie
propo.nlje zawodnikom dosłownie nie, choeiaż posia-
da możliwości' finansowania wszystkrego, jest wszaknajb atszym związkiem sportowym uiPoixe...

JUletq jest I
celów brqk...



PROPOZYCJA UM
Przepraszam, na pocątku roku l97{ ruM zapro-

ponował zawodnikom silniki 1600 c*nr do Polskieg+
Fiata. Cena - 62 tys. złotych, co jako żywo przekracza
możtiwo.ści największych fanatyków. Ażeby Ęło we-
selej, silniki proponowane pt?.ez PZM nie posiadałr,
odpowiedniego o przętu uńgżliwiaiącego zamontowa-
nie ich w Fiacie l25p. I-,pomyśleć, że wiele innych
związków sportowlych stostje- do- dziś iście średnio-
wieczne metody i najlepszym zawodnikołrr ofiarowuje
sprzęt za darmo, droższy nawet niż samochody, bo
szybowce albo iachty.

Przyezlm takiego .stanu t7. zlr jest wiele - jedną
z naiistotniejszych iest falct, że rozwój poftó\p mo-
torow5lch wyraźnie koliduje z gospodarczą dzialal-
nośeią PZ'M., który traktuje spoń jedynie fako pre.
telrst umoźJiwiający egzysterrcj na dotychczasowych

. zasadach. Likwidacja spońu musiałaby pociągnąć za
soĘ zamianę związku sportowqo na przedsiębior-
stwo usługowo-handlowe, a to widać nie leży w in-
teresie tej organizacji.

Większą pomocą sportowi samochodowemu nie jest
również zainteresowany przerrr;łsł, mimo że istnieje
coś takiego jak zeslńł fabryczny FSO. Zespół ten
startuie w poiazdach zaledwie z wyglądu przypomi-
naiących to, co produkuje się na Żeraniu dla ludzi,
ieżdzi na nairóżniejsze imprezy, z lctóryeh najtęższe
glowy nie są w stanie ułcżyć iakiejś konsekwentnei
polityki. Ostatni ezon rajdowy i wyścigowy w bru-
talny sposób obnażył słabość takiego stanu rzeez!,-ł
Zrobił to właściwie nie tyle sezon, co ieden człowiek,
który lcupił sobie Renault 12 Gordini, przywiózł dtl
Polski i zaclął startować. Okazuie się, że cała FSO
nie dysponuje takim potenciałem technicznym i ludz-
kim, aby poradzić sobie z sa,motnym kierowcą star-
tującyrn na jednym ll5-konnym amoehodzie, dyspo-
nującym iednym wozem serwisowym. Błażej Krupa,
bo o nim tu movla, pokonał w tym sezonie ,,potęgę"
zespołu fabrycznego FSO.

Podczas ottatniej eliminacji do wyśeigowych mi-
strzostw Polski rozmawiałem z panem Longinem
Bielakiem, przewodniczącym zespołu wyścigowego
Głównej Komisji Sportowej Samochodowej PZM. IrTa
w-yścigowym podwórku dostrzega on coraz więcej
osiągnięc; wyścigi zdobywają sobie popularność, z im_
prezy na imprezę bierze w nich udział więcei za-
wodników. dyscyplina ię spauperyzowala, nie iestjuż dostępna jedynie dla ludzi bogatych, jednei tyl-
ko rzec7ł nie widział ,mój rozmówca, a mianowicie
perspektyw. Bo z wyścigów można zrobić dyscypllnę
ma ową. można przyciągnąć do niei ludzi ofiarnych
i z talentem, ale za ich wysiłek trzeba im coś dać.
A dawać - niestety - nie ma kto.

sezon wyścigów mamy za sobą. Nie wolno nie do-
strzegać pozytywnych zjawisk z nimi związanych,
o czyTn tu wspomniałern. Nie wolno też jednak prze-
milczeć niedostatków. bo lada chwila przyćmią one
te pierwsze. Czas chyba na tą aby inaczej spojrzeć .

na wyścigi, potrzeby zawodników, na ideę ścigania
się w samochodacb.

JAI\IU z PŁoŃsKI
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