
A W ogr6dkaeh nie nowego
sie nie dzieje .•.

Uczestnik6w II eliminacji Wyscigowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski w Poznaniu por\Jszyfa po-
dawana szeptem informacja, ze dni tego bardzo do-
brego toru sa "pollczone. Ot6z podobno niekt6rzy
wf'asciciele potozonych opodal ogr6dk6w dziafko-
wych d~z~ do zlikwidowania tego wybudowanego
olbrzymim wysifkiem poznanskich dziafaczy obiektu.
Pow6d _. nadmlerny hatas (przez kilkanascie dni w
roku, llczac eliminacje samochodowe i motocyklo-
we). Dodajmy, ze najblizsze domy mieszkalne znaj-
dula si~ w odlegfosci kilku kilometr6w, cafosc nato-
miast przylega do czynnego codziennie lotniska La-
wica. Miejmy nadzlele, ze zdrowy rozsadek zwyci~zy
i wiele lat-spofecznej pracy dziafaczy z Poznania nie
zos~anie zaprzepaszczonych.

~efan Bansszak wslczy 0 2 mle/see w klssle
8-8.



Trzeba przyznac, ze byla to jedyna
intrygujqca informacja w czasie zawo-
dow. W poszczeqolnych biegach klasy-
likacji Mislrzostw Polski wygrywajq
ciCjgle ci sami zawodnicy na ty n sa-
mym sprzecie. Dose powiedziec, ze w
czterech klesach (na siodem) pierwsze
mi ISC 7 JQli ci rru i,wocntcv 0 w
~I rw I J hmm ell. Nil (, o/ywl run
wnl6s1 nogly onau do zczu w oror
wszym dniu zawod6w. Padac zaczeto w
polowie wysciqu kJasy 1. Tylu efekto-
wych piruet6w na torze poznanskirn nie
wlrl7lAnn od I I 0 iRkosC:i I b07plo
czenstwie toru niech swiadczy Iakt, ze
iaden z obrotow czy wypadniec z Irasy
nie zakonczyt sle powai:nym wypad-
kiem.

W kJasie 1 mokry lor nie spowodowal
istolnych przetasowan wsrod zwyci~z-
cow. Inaczej bylo w klasie 4. W tel nie-
zbyt licznej gruple zawodnlkow fawory-
tem, pod nleobecnosc Blazeja Krupy w
Renault 5 Turbo (nie dopuszczony ze
wzpledu na spoznienie na trening), byl
Andrzej Mielczarek w VW Scirocco.
Tymczasem w padajqcym deszczu
zdeklasowal WsZYSlkich t.esraw Orski
(VW Goll) zdobywajqc przewaqe oketo
pol okrazenia nad nastepnyrn zawodni-
kiem. Dala tu 0 sobie znac olbrzymia
pewnosc jazdy kierowcy rajdowego,
przyzwyczajonego do naglych zrnian-
nawierzchni.

Zawody zostaty roztozone na trzy dni,
riie wszystkim wise przyszto [ezdzic w
deszczu, a szkoda. Jedynie zawodnicy
klasy 7 (formula Ester) mogii sie [esz-
cze sprawdzic w tych trudnych warun-
kach. Swojq drogq interesujqce byto,
czy organizatorzy zdolajq przeprowa-
dzic terminowo impreze, w ktorej od
pierwszego dnia pomieszane byly ze
soba treningi i wyscigi roznvch klas.
Okazalo sle. ze poznaniacy porazili so-
bie doskonale i zawody odbyly sie
sprawrue, bez opoznien.

Wyscigi pierwszej eliminacji Pucharu
Pokoju i Przyjaini, w owocn klasach A-
2 (samochody turystyczne grupy A
1300 crn-) oraz B-8 (formula Ester) nie
dostarczyly tez specjalnych wrazen.
Smutek [edynie opanowat zawodnikow
i kibicow porownujacych przygotowa-
nie sprzetu naszych zawodnikow i po-
zostalych ekip KDL, szczeqolnie radzie-
ck!ej i czechostowackie]. PZM prowadzi
od lat polrtvke, w ktore: przygotowanie
sprzetu, nawet dla reprezentacji Polski,
pozostawia sie watryrn przeciez 'sitorn
prywatnych zawodnikow. A jest to dys-
cyplina, w ktore] sprzet odgrywa pod-

stawowa roie. Trudno sie wiec dziwtc.
ze w klasie A-2 nasz naitepszy zawod-
nik na Ladzie 2105 zajmuje na wlasnym
terenie, wywalczone z trudem osrne
miejsce. Zresztq nawet w kraju prawie
nie ma z kogo zestawic pe!nego skladu
zespotu, Moina przypuszczac, ze w
czasie nastepnych eliminacji, w innych
krajach, bedzie 0 wiele gorzej.

W klasie B-8, choc nie nalezyrnv tak-
ze do czol6wki w przygotowaniu sprze-
tu, sytuacja wydaje si~ bye nieco lep-

I
· sza. Krajowe zaplecze liczy [uz ok. 20
. sarnocnodow, a po za tym w te] klasie

nleco wieksza role odgrywa lechnika
, jazdy i odwaga.

Rewelacjq na torze poznanskirn by!
Stefan Banaszak - aktualny mistrz Pol-
ski. Po oiekne] walce zajqtdrugie miejsce
za Wactawem limem z CSRS. Taka sy-
tuacjanie zdarzyta sie wwysciqach klasy
B-8 od lat. Mimo to trudno jest uczvc, by
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podobne wyniki powtorzyu nasi zawod-
mcy na innych torach, Sadzirny, ze suk-
cesem bedzie utrzyrnanie si~ w pier-

. wszej oziesiatce.
Zespotowo zajelisrny pozorrue niezle

miejsce, tj. w klasie A-2 trzecie i w kla-
sie 8-8 drugie. Trzeba jednak pamietac,
ze startowato niewiele ekip (odpowied-
nio szesc i piec). a nasz wynik jest na-
stepstwern kilku niespodziewanych de-
fektow sarnochodow zawodrukow in-
nych ekip. Sadzimy, ze takze wynik ze-
spolowy moze sie powtorzyc w czasle
nastepnych eliminacji PPiP, chyba ze
nasi dzialacze sprobula przetorsowac
wprowadzenie do Pucharu klasy mar-
kowej PF 126p. Wledy \If pierwszym
roku moiemy ticzyc nawet ria mistrzos-
two.
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WY5CIGI KRAJOWE
klasa 1: Jacek Chojnacki AP Warszawa,

Zdzis!aw Btynara AP czestochowa, Slawomir
Kura AP Warszawa Zgtoszono 38, wySlarto-
wala 33', ukonczyio 31. ~

klesa2~Wojciech Inarawini AP Wielkopol-
ski, Piotr Ko!onini AP Wielkopolski, Dariusz
Kinderman .l\P Slqski. Zgloszono 48, wystar-
towalo 35, ukoriczylo 28,

Idasa 3: Tomasz Boronski AP toot, Ange-
lo Gilli.foPBeskidzki, Zbigniew Szwagierczak
AP Wielkopolski. 79105Z0.o033,.v;ystartowal9
32, ilkonczylo,15.

klll$e 4: Krzysztof GodJ.liakAK Rzernieslr
nik, Henryk Man,dera AP Slqski, Ta,Qeusz
Kudlaty AP Dolnoslflski: Z~oszpmo' 20, ,wy,-
startowalo.1&. ukonczylo 14. •

klasa 5~Lastaw Ors~i AP Morski, Al1drze,j,
. Mielczarek AP Wietkopolski, Kfzysztof God- '

woo AK,RzemiesloLk.~oszpno 29, ~slCfF- '
towale IS, ukonczylo 9. . "

klasa 6: Stefan Banaszak AP -SzczeGln.
" MariuszPodt:iaticKiAP Szcz~in, Jerzy Mazur
, AP·Qolr:rQ'Slc!skl. Zgtoszono 38, wys!artowatO"
'28, ukonccylo 24. '.,

klasa- 7~ I"-azirnierzS6tta~skiA.P S~ezecln,'
-Dariusz Nowa<;zyns~1AP :W~If{olfO~kl\ R)'-
szaro Zygm'JntAP Morski, Zgtoszono 24 .!/'II{; .
startow<\fo21. ukQi'lc-zyto.16, ; .

Zespofowo: 1, AP Wiel~0polski 142; 2
Szczecin 139\ 3. ~P Walszawski ~'S4, 4. ;<\~.
Morski 132, 5. AP SrqSki129,6. AK Rzemlesl-
nik 123 pk1.


