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Rally-cro§§y po raz plerw§zy

Trudry r$k §&Ił3$cfuodo§{f;g0 §portu
(P} Pierrv§zy start polskich rajdowców w tegofoczrtych eli-

minacjach mistrzostw świata, w Rajdzie Monte Ca,rlo, trudno
uznaó r.a udalry. Techniezne u§terki wyeliminowa,ly ,,Polskie
Fiaty l25p", choć byly ta wozy specjalnie przygolowane, ,,ra-
§ow&ne", wylrosażone w sprowailzone zagraniczne elementy.
Dobrą 13 pozycja zalogi PZMot Jerzy Landsberg - Marek
Muszlriski na .,Oplu Kadecie GTE" nie zaspokoiła ąletytów
kibiców sporću samochodowego.

Ale to dopiero początek se-
zonu. Jakie natomiasi plany
ma Polski Z:aliązek Nlotoro-
w-y. jakie wyciągnięto rvnios-
ki z lekcji w l\'lonte Carlo -pytamy sekretarza generalne_
go PZMo,Ę inż. Edwarda Ni-
ziołka.

- Wnioski dlą ekiipy ..Pol-skich Fiatów" wyciągnie prze-
dg wsąystkim kierort,nictrvo oś-
roclka Badawczo - Rozwojowego
Sarno,cho,dów Osobowyclr, Na pe-
wno w prxygotowania{h wozów
do następne€o startu, do rai-
du ..Safar,i". uwz3]ednlone zo-
§taną dośrvia-dczenia z Monte
C.arlo. OBRSO planuje udział
w tej afrykańskiei imprez.c; ::s
wnis§Olt Ośtodka przek,azaliśm:,,
zgłoszerria 3 .,Polskj,ct: Fi,aiów
125", na których pojechać: majr.:
Andrzej Jarosze,wicz z Ryseąr-
de,m Żyszkowskim, l{aciej §,ia-
wowiak ż Krzysztofem l(omor
nickim oraz Fin Kinshyletao z
Marianem Biefiiem.

Jeśli idzie o PZMct, to płr
Monte Carlo p<ldjęt,a żósiĘłą
decyzja, iź Landsberg i F{rrszyń-
slri xla .,Oplu" bęcią u,:ze,siiri-
czyć rv tegoroczn_vch elirnina-
ci,acłr nistizosirr; Europ_v l<iero-
.,vców v;laz z druqą załogą.

, Rłażel Krula - Piotr. }Iystk+-
Ęs&i na ,.Renault". Załoei te
pojadą rv lutym na raid cr}sia
Brava w Hiszpenii, potem na
rajC Lugano w §z'ł,ajcłrii. na-
st9pnie na ,,Firestone" znów w
Hi-tzpe,nii. Mają ieszcz,e seanse
zdłbyć punkty w §}iminjrćj€eh
mi.strzostv; Ertrol:y: u, ra jdzie
Polski. rł. rajdzie Złc.te Piasi<i
iv Brił§;irii i vr raidzie Drinaju
w Rl n:unii. Ę'],.niki lv tych inr-
p;:ez:iclr zadecydrrią o <laisz},n
uczestnitz-enii,l, 1v n:ist!,zo§t,§-
skjrh rczsrvwi;,ach.

\Ąr porozumi€niu z OBRSO
rr,.stltvyiiiŚm}r do t€§oTocznego
kalendarza udział 2 załóE na
.,Polskieh Fiatach" w mistrzo-
stwach Europ1, w tzlv. ra]ly-
cFossa-ch, są to b. wic,orpic1<orve,
przyciągaiące publicznoł{ć rł*ś-
eigi na dro€aci 'tv ob,woCzie
zam'kaietvm o różnego rodza_ju
nawierzchniaeh. Pierwsry st,łrt
n,astąDi w lnarąl rxr Lgrurinq rv
Austrii. NTistrz.ost"r,łla skłacl,aja
-§ie z 1: elirninacji, cdbl,rv-ają-

cych się m-in. w Holandii, Wło-
szech. §zwecji. Hiszpanii i Bel-
pii. W tych rozarywkach. po-
dobnie jak na raidcwych tra-
sach, m,oźna zyskać nie tylko
mistrzorłskie puĄiriy, lecz tak-
że kontrolo-;lać jakość, trwa-
lość różnvch elementćw samó-
chodów, co jest iednrtn z ża-
dań ekip Ośrocllta Badawczo-
Rozwojorvego. lM raily-crosach
regu!-aminv oozrvalają na różne
pfze:óbki, dodatkolve wyposaże-
nie itd. Po raz pierrvszy pol-
skie załoqi - m.in. Andrzej
Jarł.szervicz - śŁaną do tych
rozgryivek i sądzimy, że u,y-
njki będą zachęc,ające.

Gor?:e j natoini.a§t pfzedstawia
sie snrarva udziału Tlolskich e-
kip rł, rrietrfic jalnvch mistrzo-
siw.:lh l,aidcwvcł lrraiów so--
ciaiisiycznygh {o pucher przy-
jaźni i Potsju). Zgoclnie z
§,c:/,eśnieiszymi decyz:iatri star-
tować możrra obecnie tylko na
-<arnoc}rodach or"odu,]rowanych w
krajach PWPG. Nie możemy,*,iee w pucharovneh elirnina-
c:laclr liezyć nip. n,a start .,Lan-
cii Strato§". ,,Fiata Abarth",

.,Ęenauit Gordini" czy .,Opte
I(adeta", A ni€ dy§ponujemy
w tym roku sprzętem, który mo-
że kołnkuroweć z no.,łymi mo,
detarni .,Skody" lub ,,ł,ady""
Nasi zawoCnicy ieźdz1ć więc
będą na .,Polskich Fiatach 125p"
z s,ilnikami 1ó00 ccm olaz €!
we,ntualnie na .,Ładaclr". Zda-
iemy sobie sprawę z teqo. żŁ
bąrdzo trudno będzie walczyć o
tlobre lo}ratv. §podziawamy się
iednalr. że już w przysełym ro-
ku z F'SO o rżyfftamv nowe d+-
.ckonalsz,e samochody. ćlzięki
któr_r,6 uda się wrócić dO ŚCi-
słej czołóivki, Ten rok trzeba
wiec j6koś itzeleżdzić. Pucha-
rowe óiiminacje zaczną się w
maiu na 1i,Ięgrzech raidem.,Vo-
lan". zakończ.ą zaś tradycyinie
w grudniu rajdem ,,Rmyiską
Zirna".

wkróiee zaczynaią §ie raidem
.,stomil" eliminacje mistrzostw
Polski. Jak w roku popłzełlnim
lipcowy Raid Polsiri na Doln_vm
śIąsku nie będzie zaliezan:r do
eiiminacji krajo"lrych mis-
trzostw. będzie natomiast e-li-
rninaeją rozq,r],wek o Puchar
Pruv|aź,ni i Porlroiu oraz raido-
wyeh migtrzostw Europy z ytgJ,
wvższr.tn współczynniki€rn tnr-
dności (.,4"i. J€osieńny Rajd
warsz-awski to także laćlna z
eliminacji mistrzostw Burolry,
a],e w tym roku jeszrze ze
vrspółczynnikiem,,1".

Roznaw{ał:
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