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nnowe
- calosc



Z ZACIEKAWIENIEM oczekiwano na
pierwsza teqoroczna elirninacie wySci-
g6w samochodowych. Odbyla sie ona
w dniach 10-11.05. w Poznaniu. a
przetomie sezon6w wprowadzono
pewne zmiany regularmnowe, a takze
mialo sie poiawic sporo nowego sprze-
tu. Rzeczywiscie, nowe samochody
stanetv na starcie, 0 czym za chwile,
natomiast jak rnozna sie bylo spodzie-
wac nie nastapii iaden istotny przetom
w tej dyscyplinie sportu. Ciqgle nailicz-
niejszymi sa klasy markowe PF 126p tj.
klasa 1 i 2 (45 - 50 samochod6w), nato-
miast najlepsi od lat zawodnicy z tych
klas prawie nie przechodza wyiej do
klas tworzacych zaplecze dla reprezen-
tacji Polski (chodzi tu 0 klase 4, 6 i 7).

iN klasie 3, po rozszerzeniu i uscisle-
niu obowiazujacych w niej p.rz.epis6w

spodziewano sie, ze pojawia sie na to-
rze nowe, bardzo szybkie samochody,
o pojernnosci 700 crn-, zdolne walczyc .
nawet z prototypami z klasy 5. Pomimo
pewnych zapowiedzi, bye moze z po-
wodu zbyt kr6tkiego okresu czasu, czo-
towi zawodnicy przywieili jedynie swo-
je stare, wypr6bowane jui konstrukcje.
W klasie 4, po zmianie przepis6w obo-
wiazujacych dla zawod6w PPiP, wytwo-
rzy!a sle sytuacia. w kt6rej startuja sa-
mochody przygotowane wedtug dwu
r6inych regulamin6w. Ola Lady 2105
jest to scisle przestrzegany regulamin
wg grupy A, natomiast dla FSO i Polo-
neza 1500 jest to dawny, znacznie roz-
szerzony regulamin Pucharu Pokoju t
Przyjaini. W ten spos6b, teoretycznie
wolniejsze FSO, majq rnoznosc wygry-
wac z najlepiej nawet przygotowanymi
ladami.

PZM sprowadzit z Czechostowacji 5
egzemplarzy samochod6w lada 2105
przyqotowywanych do wysciqow przez
firrne MTX. Zostaty one rozprowadzone
wsrod klub6w i prywatnych zawodni-

. k6w za surne 1,7 mln zt sztuka. Zwaiy-
wszy na nienajlepsze przygotowanie
tych samochod6w, nie by! to dla kupu-
jqcych dobry interes. Dotycnczas, jedy-
nie Henryk Mandera z AP Slaskieqo
potrafil przygotowac (a w zasadzie
przebudowac) sw6j egzemplarz tak,
aby nawiazac watke 0 czotowe miejsce
w klasie. Tym razern, na skutek drobne-
go defeklu nie ukonczyt wysciqu urnoz-
liwiajqc tatwe zwyciestwo Krzyszlofowi
Godwodowi z AK Rzernieslnik, na FSO
1500.

Wyniki kolejneqo wysciqu 0 Puchar
Pokoju i Przyjaini (23-25.05. takie w
Poznaniu) beda znane' czytelrukorn

. przed ukazaniem sie lego artykutu. Wy-
nika to z dtlJgiego cyklu produkcyjnego

Stsnlslllw Redor (klsss 6, formufs Ester) wslczy z ssmochodem, juz pozs torem.

Start lcJuy". W srodku tsds MTX Henryks Mandery.

naszego tygodnika. Wydaje sie, ze nasi
zawodnicy na Ladach MTX nie odegra-
jq w nim iadnej roli, moze z wyjqtkiem
Mandery. Tymczasem jest juz w Polsce
kilku ludzi, kt6rych wiedza mogtaby bye
wykorzystana przez PZM. aby zbudo-
wac podobne samochody - na pewno
taniej i lepie]. Przyktadem niech bedzie
tu wykonana w OTZ PZM w Warszawie
nowa partia pojazd6w Formuty Ester
(klasa 6). Zawodnicy bardzo chwala so-
bie nowe rozwiazania i okazato sie, ze
w niezwykle silnej stawce, samochody
te od pierwszego wyscigu (!) naleza do
grona najszybszych (miejsca na mecie
pierwsze. czwarte. 6sme i dziewiqte) .
Moina wiec przewidywac. ze po kilku

startach zawodnicy na tym sprzecie na-
wiaza rowna walke w stawce zawodni-
k6w KOL.

Pozostate nowosci na torze w Pozna-
niv zgrupowaty sie w klasie 5, gdzie
wyrnienic naiezy najtadniejszy sarno-
ch6d zawod6w, czyli nowe Renault 5
GT turbo Biazeja Krupy oraz wreszcie
sprawny, cnoc nie najszybszy prototyp
Edwarda Kindermana

Zawody staty pod znakiem pieknej
pogody i dobrej organizacji. Zawodnicy
mala do organizatora praktycznie [edna
tylko pretensie. Otoz waJCZqC prawdo-
podobnie 0 wynik finansowy wydaje on
dowolnq ilosc przepustek dla kibic6w
na wjazd samochodem na teren toru. w



wyniku czego mechanicy niejednokrol-
nie nie mogli dojecha6 do punktu ser-
wisowego.

Pierwsza tegoroczna eliminacja wys-
ciqow samochodowych odbyla sie bez
powaZnych ingerencji komisji technicz-
nej po biegach (liczyrny na zaostrzenie
stanowiska szczeqolnie dla klas 1 i 2),
co waZniejsze, bez wypadkEiw na torze.
Miejmy nadzieje, ze zawodnicy beda
[ezdzic !ak samo bezpiecznie przez caly
sezon. JERZV DYSZY

Fot. J. PopielarskJ

I ElJmlnacja WyicIgoWych
SamochocIowych Mistrzostw

Polski
Poznan 10-11.05.1986,_
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i ,;" ICLASA 1: 1) Jacek Chojnacki -
AP Warszawa, 2) Stawomir Kuran -
AP W8fSZ8W8, 3) Adam TuszyfIski -
AK Rzemieslnik. ZgIoszono 45. wy-
startowafo 32, ukoilczyto 29.

KLASA 2: 1) Wojciech Smorawifl-
ski - AP Wielkopolski, 2) Antoni
Skudfo- AP $~i, 3) Wojciech Ca-
toszyiI~i - AP WaISZaNa. Zgtoszo-
no Sf, wystartowafo 28, ukoflczyfo
24.

KLASA 3: 1) Tomasz Baranski -
AP t,6dZ. 2) Tadeusz Bryczek - AP
Beskidzki. 3) Michat Adamski - AP
t6dZ.. Zgtoszooo 38. wystartoWato
2.4, ukoOczyfo lS.

~ 4! 1) Krzysztof Godwod-
AK RzemieSlnik - FSQ 125p 1500,
2) PiotI Nowicki - AP Wielkopolski-
FSO 12sp 1500. 3) Henry!< Kurowski
- AF! Torun - FSO 125, l§OO Zgfo-
szono 18, wystartowato 14, ukotJ..
czyIo 11. .:;,

KLASA $: t}Atidrzej M~ek -
AR WietkqpOlSki;' VW scrrocco, 2)
BtaZej Krupa - AP Ol~n - R5GT,
3) Lestaw Orski - AP Morskf - VW
Golf. Zgfoszono 30, wystartowato
l6, ukonczyto 10. • .s

KLASA 6: 1) Piotr Gorecki ~ AP
Morski, 2) J6zef Kietbartia - AP
Swi~tokrzyski. 3) Andrzej WojGie-
chowski - AP $i$Ski. ZgfoszOflO 38,
wystart6wato 28, UkOriozyl0 tS.

KLASA 7: 1} Eugeniusz Zarzycki
- AK Hzemieslnik. 2) Eugeniusz Ku-
lawik - AP S)qski. 3) Danusz NowCl"
czyflski - AP WielkopOlski. Zgto"
szono 26, wystartowato 20, ukon-
czyIo 14.

WYNIKI ZESPOLOWE;
1) Automobilklub Wielkopolski -
146 pkt
2) Autoklub Rzemieslnik - 143 pkt
3) Automobilklub Warszawski -
139 pkt.


