
Ruin wi*luńsld nu medul

ale ,,[atron" przyilałhy slQ...
I}obterła tońcr. tolc|nr cllml-

nrcJl, h3}1P, ra jd wtólrńskt.
lmprerr tł, or3rnizowrnr po ral
2łl, okazrła rtę ledną r najlcpicJ
prreprowrdzonyob w obcouym
iaońlo, J€d},lr},m. nieabyt wie!-
klm !reeĘ, malkamenłam by-
łr !,ic dogf.&r łgr.qr. rrml§tQ-
te8o pafku magyn. w rz€.c?y-
rddtoŚ{{ krżdy mógl Pon'r'rć rlq
między repa:,ltowalyłnl §no,
cbod.md bcz nejrrrnicjgc8o klo-
potu; T elekclc ńĄttowilo to
lpon,r utrudaisrri. v prrcy ko-
ńts}i tecnnlczurej, r r:wodo,ików
rrnuazało do beauriaoaeao cgu-
varrir ned poJazdarni,

Nl6nnlaj ledaak oflrarrłto-
rry dołoży}l makrymelnycb lte,
rrń, bv unik,rqć błędó,w l pony-
lGk, od którycb et rojno było rt
popnedllch elimirrrcJrch, r tak-
tr nr lławertoym Raldzlc Pol-
lklrn_ Frvy.aaó orlcły, ir d&li-
łrcc{,m śJąłkim ne cT clł ze §ir*
nlrławrrrr Jebtoóe}dnr, ktQry Jużpo ra., liedemnady .prewowrl
lunkc.ię korTandole lrrłprezy -utu}a te udała się zrrakomlclł

Poriom Jportowy pr@cntows,
ny prze, porzczcpólnych Llerow,
ców uległ ilalsacJ poprrrłnlc. Nie
zauweżyliśmy rłrlększycb dyr-
orołro,rejl w urrleję.tnaośc{rc'h po-
mlędzy rewodrrtkamt rtłnowlą-

:i.i,]::'"Ta,' ':],',1."*:j:,, 
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cym{ car:ł&vd<q rajdu, e poo*,
łlełymt. Potł,ierdzeniem te€o
staJc,u rze@y jest także minimal-
n., llość rł,:rpadkórv, które
rpa,owadzaĘ łię prakt}"clzr.ie do
drobny,,,h uszkodzeń kp:cteu,i:,
Ocaywlścte, nie mamy tu na my
§i porów,nań uamwycb, różnico
w lakoścł rprzętu bo*,iem elimi-
DuJł tak4 moż}lwość qrłkowieic,
Ocenr nasao cłrierg łię głównie
ue tchnicc Jezdv orar wyni-
keclr osią3anych p:"opo:,cjonalnie
& moż.ltwąśc; posiadanych ma-
rcya. W lontekśclo Frwyżłceto
ar podkreślenlc lanłutuje bar-
,itro łlobrr poctawa H, Maudery,
A. §wldrt, A, Mrsłowcl, czy
wrooroie K- Blelowckicgo, htó-
ryoh ottry utvlkłnc n,, oiloln,
krcb rpecjllnycb lwlriloaą o wy
rotlm połlomlc orlą3nlętym w
rztuoo J-ldrloohleJ, czym nad-
rębl}t w d,;żym rlopniu brak!
lw;rch §yr*n, V;lrtburióv l ..-
ryjaycb F!łńr.

!]aupc,łaltnlem cłłolhl lest
pochlebna bo nrleżv uznaó za
rwelo rodzaJu ewenement), opl-
nlr ortrnów porząilkowych, ktÓ-
!G tG ,weJ ,trony nic rrlały
i.atn ylh zrstrzeżeń m do rpo
robu tatily kłóreJkolwlcł r re-
lór.

Cóż, wvdawaó by rlq mollo ig
*-§pomniane czvnniki okreśiają
!,rnprezę wiślańskq na przyrło-
.,ioą,q piątkĘ, rtłwiaJąc Ją ra
wzó1 innrtn. Zapewne, tegortc,z-
na ,,Wisir" może etaxrocrić Ja-
kiś godny prłwieleoia model, na-
leźałoby Jednłk za*tao:owić siq
nad GwgEtualnym apmobam ar-
dania teJ imprezic poważniejszeJ
ran3i. Samą dośó huc,zru w o-
mawianym przypadku llezwt
.,nlięrlzl,rrarodoo,,"' nie roatrią-
zuje tprarł._v, wiadonro łrorvienl
żc tecmin ł.en anaJduJc Eeja{ęk-
sąe odbicic w różneg6 rodzaju
oublikaclach, W rrocływlrtoścl
raś rrwoilnlcy lrgrrnl@$t, blo-
rący ualrlrł r lmprellc - to
klltuorobowr rtuplrr lrlkluJą,
0. prryJa,zil ilo nlrr.lio trrJu
relrcJ turyrtyornlo. Frktcn nrJ-
lopteJ to obrrru|łoym Ę -mcwynlkll nrtlepoly r Llcrowoów
zatrenlcrnych lgtął alrudo m{eJ
roc w Llałio, netonlr§t 

'rlroJ6samochoilu którym poilróżowrł,
predyrponowrłr ro ilo. rrlgola
mleJscr w śolrlo! caołówcc.

Porównując ,,Wisłę" a pdo§ta
ł}Tnl lm,prezaml mistrzowtkimi,
nietaktem byłoby alo w3pcrrrr-
nieć, iż rytuecJr 

'lnlnrwl 
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nlza[o,,rów byłr reclct rbunoar.
r mogłeb, u,* no&icrl rmir

,r{. §/ §r],pedku pcrnocy JaideJl
bogatej instvtucji, której mece-
nat pozwoliłby z jednej sirorry
n8 uniknięcie w-spomnianyc}r
problernów, z drugiej natomiest
wpłynąłby na podnieslełrie prc-
stiżu samej im,prez_v.

RaJdam warszawsklm opleku-
Je się, jak q,iadorrro, FSO, §"ięc
od panr lat irnlpreza ta zrnienri_
ła uezwę i widnieje w kalende-
rzu jako łajd .,Poiskiego Fiata",
dalej dan,ny rajd ,,1000 jezior",
dziś aanv jeet jako ,,Kofrno-
ran"- Dlacrego - wiadomo: k@
nroraa to znak firmowy oJsztyń_
sklego ,,Sto,milu", zakładu który
potmnuje imprezie, Rajdo,wi wt
ślalisklełmu brak d6 teJ poqY
właściwego mecgne§a,

Nsdafzt .ię Jednlr( ?lDll.
Wledoorro w§zyrtkim, Ł w a{c-
dług;m ćuasl€ Jed::eJ z wielklch
labryk, znajduJąceJ riQ w vto-
jewództwie kalowlcklm potłzeb_
nr będzie dobrr reklarna. CEy
nie należ,ałobv ratgm zastano-
wić rlę już tcrar nad podJęc,tern
współpracy?

Pozwalamy rcble na ifwl€r-
dzeatie, że wyniki fuzji organi_
zecyjneJ byłlóy korzystne dle
każdej r zaiteresowanych §t!o:r.
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