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U Zwlckau, mieścle rodrtnnyń.

rlę nlcdawno jublleuflowrt dwudibrty ramochodowy
rajd achsenring. Była ro prredortatnia, szósta eliminacia
ra|dowych mistrzorlw tra|ów roctalirlycrnych o Puchar
Pokoju l Pnyjaźni. W klaryllkacjl genaralnej rwyclęlr1l7*
letnl Crechorłował. Mllan fapadlo ( koda t50 RS), prred
B|ażeiem f,rupą z Plotrem Mysikowsklm (Renaulr 17 Gordl-
nii. iórte'miejrce w"*liśfiiiac|l generalne| wy*alczyla
raloga Polłłiego Fiala l25p t600-Marlan Bleń r laniną
tedyna}ową. Na jedenastc| pozyc|l uplaeowatl rlę leny
lamberg l tanułz Woiryna (Renaulr 5 T l. lrlacie| lawo-
wlak l lan Czylyk (Flar Abanh 12ł pider) mleli ;lante na
czolową lotatę, ladnak zaprrepalclll tą na llnirzu lm-
Prcly.

D rużvno,rło tńumtowali Czechosłowacy, Śkody ,spisywały, się zna-
ll rońcie. zwlaszcza 130 R . Nasi południowi sąpiedzi wyprze-r dń]i, 

"bs 
w łącznej khsyfikacji Fucharu pokojrr i przyjaźni

iednvń o'ńktem. indyrridualnie natońiast prowadzą: WoJtyna, Kru-
i; i ,ńrir; CzbUriiow. Losy rniśtrzaśtw lrraiów socjalistyczny_ch
i" ńO."ri *"r"o"bodowych roistrzygną się zatem łv pierwslej poło-
ii"6ańią poaczas oiltatnie5 eliminicji iaką iĘdzie Rajd Rustriej
Zimy.

Trasa rajdu liczyła 1150 kr& podziel,ona byla rra dwa etap_y_ nocne
z 12 odcinkami specjalnymi i 6 o,dcinkami przy pieszonymi, Naw_lga_

""ńri ,aja nie nileżał ,d-o łatwycl, ponadto bvłó- śs#o i m listo, Wy-
siiń",aio l38 za!ó& sklasyfikołrlarrb zaledwte ó?. -

PczątJpwo zapowiadało się że zwycięacą t.eio nriOu zostanie Wę-

odcinków specjalnych. ,Stracił jednak na nąpra,rrlę linki gazu 6 minut
i to zepchnęlo go na trzecie miejsce w klasyfikacji genoral,nej. Jeszcze
inny faworyt - llia Czuibł,ikow na lpoczątku drugiej pętli, musial
się wycofać na d<utek ,pqknięcia pólŃki. Maciej Sta.rłlcrrrriak wypadł
z _ trasy na prze{ostatnirn odcinku przyspieszonyrn-

\tr tej syttracji okazalo się, że taktyczny manewr kierownictwa pol-
skiej ekipy przyniósł nadspodziewanie dobre wyniki. łusznie lbowiem
zdecydowano, aby Janusz Wojtyna przesiadł się jako pllot do samo-
chodu Jerzego l,andsberga. ,Wojtyna zdobył przez to tak cenne,punkty
w Pucharze P-okoju i Przyiaźni.

Czy nasi zawodnicy dogonią Śkody? Ekipa Cżechosłowacj,i znpo-
wiedziała Już oficjalnie, ź.e ,Ęzie uczeslniczyć w R"aj,dzie Monte
Carlo w styczniu l9??, startując z Paryża. Udział w ,Rajdzie Ruskiei
Zirny w gnrdniu br. traktują orri jako próĘ generalną Śkód r30 R.S.

ADAM JAŹwIEctrl

KLASItr'IKACJA ,GENEBALNA: l. Zapadlo - Motal (CSB ) -t}oda t30 BS - 2921 pkt,2. Krupa,_- Mvct_łcu*! - Benault l7
Gordini - 3163 pht., 3. Fejancz'--fńózfilvi ĆWĆĆiv) - Bonallt l7
Gordint - 3230 pXt., ł. KvaJzar - Kolek (q B ) - koda r_39,n _-
igłz xt., r. eitrw - Janaczek (c rł ) - toila 130 B 1 33!!_2_k_t.
ó. ń;ń-: rńńakowa - Polski Fiat lt5p 1600 - 3{2? pkt. Z§}PO-
ŁoWo: r. csir - 960{ pkt., 2. Pol*hr - 10ż79 pkt., iL NBD -
11219 pkt, 4. Bul0pria - t? 'T! pkt, 5. Bumunia - l5łt6 pkt,

Po 6 eli,minłcJach rrldowych, sa,mochodowych mistrrostw krajów
socJrlistyczn ch o pucbrr pokoju i przyJrźnt indywidualnie priow&-
arą roiirv -Krupó i WoJtyna oraz B!Łra_r Czubrikow D_o _90_1ltit
ńrirłinoń: r. CŚn - żii-L. Polska - 26; 3. Butgeria ; tt; {,,Z EB

- 13; 5. NBI} - U; 6. Węgry - 9; ?- Bumunia - l.
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,,",,, _:;:lY,'''1";*siffiW.,f.fiS{]],;ł.l:,.::.]'' ", 
"gier Atilla FerJancz. Jego Ęenault l? Gordini mknę}o bardzo szybko

i w pewny,m momencie zawodnik ten miał najłepszą sumę lłyników


