
Bajdowcy alarmujql

Do ·Mon e Car 0
ot~?... no •paec

.
Ju~ w pilltek start do .Rajdu Monte Carlo. Imprez~ tll Intere-

, suJemy sill glownie Ze wzg ledu na udzial polskich .,Fiataw".
Niestely to. co si~ aklualnie dzi efe w srodowisku naszych au-
tomobilistOw. zmusza do uderzenia na alarm. Oto· informacje
Jakie 'otrzymalismy w ostatnich godzinacb:

••Mialem 0 nich zrobic film - na poludniowv ~raniec Polski,
ptsze pracownik TV red. An- do Muszyny. gdzie rajdowcy
drzej Zaporowski - zaprezen- mieli przebuuxu: na pierwszym
towac !ch trening. rozmowy. tego rodzaju obozie przygoto-
przygotowania do wielkiego wawczym do te; imprezy.
Raylle Monte Carlo. Zaproszony Pierwszego dnia - nie zrealizo-
przez zawodnik6w, .udalem sie wano zadnych pIan6w. Drugt

dzien: nie ma rajdowych samo-
chod6w. nie ma wykladowc6w,
nie ma instruktora wt. nie ma
kierownictwa RMC, nie ma z
kim om6wic najwazniejszych
spraw. Zawodnicy prosili zu-
klady w Debicy 0 przygotowa·
nie trzech rodzaj6w OP071.

(Dokoiiczenie no sir. ')

dow. anl opon. Zagraniczne fir-
my dostarczq swoim asom 'po
100-150 sztuk, nasi kierowcy
majq obtecane po ... 25. Sobie-
slaw Zasada wyLiczyl. ze mi.1l.i·
mum to 36 sztuk z trzemb: ro-
dzaJamt kolc6w Czy b~dq? Po
objezdzie trasy rajdu przez
naszych zawodnikow - z1l1eie-
niono niektore odcinki. Bartizo
istotna sprawa. Mieli jesz,cze
raz poiech ac pi/.oci i naniesc
poprawki na swoje mapy i pla-
ny. Nie pojechali. Nikt nie po-
trat i odpOWLedz!ec. dlaczego. Po-
dobno FSO chciala. ale 'PZMot
nie zezwolil. bo tego nie bylo w
planie ...
/I'rzecieqo dnia obozu dowie-

dzialem sifi. ie zawodnicy zde-
cydowati. sifi cpuscic bezsen-
sowne zgrupowanie. Nie stawil
sifi przeciei na nim nikt z kie·
rownictwa Rajdu. a trudno roz-
mawiac ze... scianq. Przed wy-
jazdem do domow nasi czolowi
rajdowcy wyslali telegram do
gospodarza lubelskie; narady
aktywu sportow samochodo-
wych. Oto tres.: depeszy: RE-
PREZENTACJA POLSKI NA
RAJD MONTE CARLO ZMU-
SZONA BYl'.,A PRZERWAC 0-
BOZ 1 PRZYGOTOWANIA DO
RAJDV. TERMIN NARADY
SPORTOWEJ JEST NIEPRZE-
,MY$LANYM WYNIKIEM DE-
CYZJl GRUPY DZIAl'.,ACZY.
BRAK KIEijOWNICTWA NA
OBOZIE ORAZ BRAK DECY-
ZJI PERSONALNYCH, ODNO-

Do Monte Garlo ... na piechote?
(Dok6:Snczenie ze str, I) I SNIE KIEROWNICTWA RAJ-

DU MONTE CARLO POWO-
Przedstawiciel firmy mial przy· DVJ E TO, ZE JESTESMY ROZ-
[ecnac.» gumami t wyglosic wy- GORYCZENI I WYDAJE SIF;
kuui na temat rodzCL}OW ogu· NAM. ZE TEGO RODZAJV
miema Nie przYJechal Nie ATMOSFERA PRZED NA-
sprauxizono wifiC .ani samocho-' SZYM STARTEM ODB/JE SIF;

W PEWNYM SENSIE NA NA-
SZYCH WYNIKACH W TE-
GOROCZNYM RAJDZIE MON·
TE CARLO". Fi/mu nie
zrealizowalem - koiiczi; swq
korespondencjfi red. Zaporow-
ski dysponowalem kamerq
bez dzwi~ku. Moze to i dobrze,
bowiem wiele wypowiedzi i tak
musialbym wyciqc. Byly zbyt
mocne" ...
Niedobrze dslefe sill w "pan-

sfwie" automobtllstow. Trudno
nam powiedziec. czy narada lu-
belska powirma odbyc sie aku-
rat w tym, a nie Innym. poi-
niejszym nieco terminie. Nie to
jednak zadecydowalo 0 niedo-
starczeniu w pore samochodnw
i opon, 0 niezadokumeniowaniu
trasy, 0 niezrealizowaniu planu
przygotowan do Rajdn. Pchamy
sill na swiatowa impreze w Imle
KERLAMY POLSI{lEGO FlA·
TA. Dzialacze sportu samocho-
dowego czvnla [ednak wszystko.
aby z reklamy robie ANTYKE-
RLAMF;. W czyim interesie?


