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W takich warunkaeh rajdowoy walC1:1\
w troche mniejszym temple, ale szyb-
kosci na pewnych odcinkach tII\ wcl~~
zawrotne.

Bylem na trasle n etapu rajdu.
Obserwowalem [azde zawodnlk6w na
pierwszvm odclnku specjalnym w od-
Ieglosci zaledwie 64 km od Monte Car-
lo. Odleglosc to nteduza, ale pokonanle
jej jest trudne.

Odcinek mlal 23 km dlugogcl. Miej-
scowose St. Auban leZy u st6p ponad
1000-metrowego wzruesienia. pod to
wtasnte - wzniesienie wsplnall slE: za-
wodnicy. Wspinaczka nle byta iatwa,
chociaz szosa jeszcze byta sucha, a po-
goda dobra. 0 plerwsze mtejsce wat-
czyly zatogt jadace na samochodach
•.Porsche". Najlepszym byl Szwed
Waldegaard, a po nlm Francuz Larous-
se. Pierwszy miat czas 17 mlnut I 21 se-
kund. a drug! byl 0 9 sek. gorszv. Na
trzeciej pozycjl jechal znany nam
Wloch Muriart, kt6ry tak zaclekle wal-
czvt nledawno 0 mlstrzostwo Eurony
z Sobleslawem zasada. Przegral on ze
zwyclezca tego odclnka Szwedem Wal-
degaardem 0 35 sek.

Polacy pojechall zupelnis nietle. NaJ-
)!'pszy byl Bien na "Porsche" 23,30,pe-
tem Smorawiilski na BMW 20,12,ana-
stepnie Jaroszewicz (pierwszy z "POl-
skich Fiat6w") - 21,39,Zasada - 22,11,
Mucha - 22,23,Nowicki - 22,35I vart-
sella - 2338.

W MONTE CARLO piekna pogo- czasie Ii min. I 14 sek. zmlenUa tylny
da, Przez cat!' dzieii 'wieei1o most w samochodz!e sobtestawa zasa-
storice, Bylo tak eiepto te a- d~', a nawee w warunkach warsztato-

" ...-ych taka operacja trwa co najmnlej
ma~orzy mogli kl\pac sie w ba- godzine, ~.1echanJcyFranciszek Arornin-

- seme nad morzem. W Alpach'l ski, :llieezyslaw vrtnowskl I Karol Ryrn-
gdzie zawodnicy pokonujl\ trase II ler w towarzysrwie swych innych kole-
etapu 41 Rajdu Monte Carlo, za to g6w oraz dziennikarzy, kt6rzy tez po-
zima. w pelni. Od poludnia padal gQ- magali, poblli mea envba rekord swia-
sty snieg byla mgta i _ jak pnda- ta. \Vykonano t~ prace bezblednie, bo

, . . po 3 odemkach specjalnych Zasada mlal
waly komumkaty meteerulogtczne - najlepszy czas z Polak6w - 75 12 przed
wtdocznosc byla zerowa, wynosila aa- srnorawmskim - 76,56. Blenlem' - 77.47,
ledwie 3 metry. Muehl!!- 77.22, Jaroszeldczem - 79.09 I

Nowickim - 80.24. Prowadzil nlespo-
dziewanie Wloeh Munarl - 65.25.

Na IV odclnku specjalnym najlep!IZY
czas Z Polak(\w ma znew Zasada -
51.18 ale doskonate pojechal talUe Ja-
roszewicz - 51.54.

P6tnleJ niestety bylo f:orzeJ. Na V
odelnku nasz mistrz Europy uzyskal
zadziwlajl!!co slaby czas - 39.55, gorszy
0 ••• '10 pelnych mlnut od czol(\wkl rafdu.
Co sif: stalo? Mysl~. 1;e nie chelal za
bardzo torsowae swego "Flata". Odd-
nek ten mlal bowiem 28 km, a na tej
kr(\tklej przestrzeni r(\:tnlcll wznleslen
at 800 m! "Flaty" na taltl\ stroma tela-
ne maj~ nlestety ea slabl\ moc.

Po 6 odcinkach (na 8 w- II etapie) pro-
wadzenie obj~l Francuz Darniche na
"Renault Alpine", przed Wlochem Mu-
Dar! na "Land" I Francuzem Nicolas~~~~'~~,~,~"'~,

zn(\w na "Renault Alpine", Czyzby
"Porsche" mtaly pontesc kolejnl\ porat-
k~ z lekklmt francuskiml samocboda-
mi?_~~~~~~'~~~'~~~'1

Te rozmce czas6w najleplej odzwier-
eledlajq sytuacje, Nawet gdyby nasi u-
wodnicy hyll najwtekszvmt geniuszamt
kierownlcy, nie SI\ oczywiscie w stante
nawiazac walki z rywalarnt, jadl!!cymi
na samoehodach 0 dwukromte, a eza-
samt I trzykrotnle wiekszej mocy,

Nikt zreszta nle wymaga aby nasze
;,Fiaty" wygraty Rajd Monte Carlo.
Wykazujemy jednak szereg blE:d6w I
niedomagan organtzacvjnvch, bo chce-
my. startujac na ;;Fiataeh", wykorzy-
stac wszelkie szanse.

:if. Wsltazujemy w.1llcpalcem na Pol-
ski Zwi<\zek Motorowy, kt(\ry nle byl
w stanie zestawtc silnego klerownictwa
ekipy I wtasetwte poklerowa6 przygo-
towantamt,'*' Mamy _preten~e do FSO, is W7'B~-
wlajl\c eJ;;ipl:fabrycznq nie ehelata eb-
j<\c wtadzy I uporzl\dkowao! to, co sill
dzieje podczas rajdu, FSO ponos! r(\w-
ntez -wine za mewtasctwe przygotowa-
nie serwrsu,

Jak juz pisallamy wczora, w ndcl
wydan "Expressu", U etap l'ozpoCZl\!
sie od wielkiego dramatu. 8 km za
Monaco na staejl ESSO grupa raidow-
c6w-mechan.ik6w w rekordowo kr6tkim____________________________! I
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Cat!! noe w Patacu Kongres6w w':
Monle Carlo czynne est biuro prase- a
we, gdzie na wielkieh tabllcach uSla-.:
wlonych przy scianach co chwlla
wpisywane sa ezasy poszczeg61nych
odcink6w specjalnyeh. Blisko 200
dzlennlkarzy nie ktadzre sit! weale
spac, Co kilka minut Idll W 8wiat
nowe rneldunkl,

W-
Nleprzyjemne chwlle przezyla jad!!-

ea z rajdsm ekipa sprawozdawe6w
nasze] Telewizji. Filmowata ona akcje

a przy naprawle samochodu Zasady, a
polem szybko wyruszy!a na trase I. •.
zapomnia!a aabrac kosztujaceqo kll-
kaset dolarow jodowego reflektora.
bez l<t6rego w noey nie moina rob.c
zdjElc. Wlaselciel stacji ESSO jednak
teteforucznle znalazl Polak6w i wie-
czorem oddal 1m zabezpieczony
przez sieble drogocenny reflektor. •

*C<ztery samochody serwlsowe. Jakie
towarzysza naszym rajdowcom, nie
SOlw stania zaspokoic wszyslkich po-
trzeb, Dlatego tez na trase wyru-
szyli z pomocll rajdowcv - ktorzy
przyjeehali tutaj turystycznle,

*W Monte Carlo zalnteresowanle
rajdam wreszcie jest duze, MleJsco-
we radio c,? chwila podale komunl- a
katy. a ludzie na u !lcach stala przed
tablicarnl, na ktorych urnieezczene 81\
aktualne wyniki.

Okazuja si€l wl~c. te tylko ••tury-
stycznym" dojazdem do stolicy 1.10-
naoo mato kto sie iolel1£l80wal. Te-
raz gdy rozpoczeta ste dacydujl\ca
walka wszySJy m6wl!l tylko 0 ra]-
dzle. (Koe)
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