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R A JD POLSKI: 1973

Üdvözlet a pokolból!

* Stasis Brundza már a Moszkvicsokat
is’rendesen meghajtotta...

Bármilyen meglepő,
de a lengyelországi
futam, a Rajd Polski
manapság a Monte-Carlo Rali után a
második legidősebb
verseny. Az elsőt
1921-ben rendezték,
a legemlékezeteseb
bet pedig 1973-ban.
nemrégiben lezajlott lengyel
vb-futam (AM 2009/14.)
előtt utoljára 1973-ban járt
a vb-mezőny a polákoknál, arra
viszont jószerivel m ár senki sem
emlékszik, hogy ez a bizonyos
33. Rajd Polski m agának a sport
ágnak, de a világbajnokság histó
riájának is az egyik legnagyobb
botránya volt. Ha m ár nosztalgiá
zunk, nem csak em iatt érdemes fel
idézni az eseményeket. Vágjunk a
közepébe! Mivel is kezdte korabeli
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H H M fe W I:
MAGYAR INDULOK

Váltólázban égve
A BKK-nak köszönhetően TEKINTÉ
LYES MAGYAR DELEGÁCIÓ is részese
lehetett a monstre botránynak. Tar
András az ÁFOR, Gaál Pál, a Szent
tornyai testvérek, dr. Augusztin Béla

tudósítását az Autó-Motor? „Ez a
verseny olyan, mintha egy m eden
céből leeresztenék a vizet, majd
azt mondják, ugorj bele és ússzál
ezer m étert!” Ennél is durvábban
jellem ezte a fél világ szaksajtója a
ralit: „A lengyel Szafari” - ami eb
ben az esetben semmiképpen sem
elismerés akart lenni. Az történt,
hogy a büszke lengyel rendezőket
elöntötte a buzgóság, s azt hitték,
ha m indenkit túllicitálva megte
rem tik m inden idők legbornírtabb

ralikövetelményeit, akkor attól az
bizonyára egy „nagyon jó ” verseny
lesz. Krakkóból kiindulva felkutat
ták a közeli és távoli környék leg
borzalmasabb állapotú útjait, ösvé
nyeit, és az ezeken kijelölt normál
„utazó” etapokra is olykor 100-as
feletti átlagokat írtak elő. M ár a
pályabejárás első óráiban kiderült,
hogy ezek egészen egyszerűen tart
hatatlanok, életveszélyesek, ezért
az átlagokat nagy kegyesen 90 köré
„csökkentették”. A ztán a maximá-

és Balatoni Mihály pedig a Bp. Volán
kötelékéből kerültek a válogatottba.
A legtovább a Balatoni-Sándor (ké
pünkön) kettős bírta: \Z UTOLSÓ
ELŐTTI IDŐELLENŐRZŐNÉL ESETT
SZÉT SKODÁJUK SEBESSÉGVÁLTÓJA
- egyébként könnyen lehet, hogy ők
lettek volna a negyedik befutói en
nek a példátlan, flúgos futamnak.

