
Ełnżei Krupu lłłisłrzgnm Europy?

i"/} l(irr'tilrgo$.(lach także rc_
pr'e:łeritanci ra j<lów i rvyścig(iw
ntlt:roclrołlowych pc,clŚtlrnowal'{
tcgłrrtrt:i:ne wyniki' 1'}.ffi raze$l
(iłówna I{olniŚja Spclłtów sa-
t:oor.:htrdtrwych obradowałr 'w

Olrretynie. Władze naczelne
ItZ-IVlot coraz przych"vlnioJ pa-.
tr''łt1 rr:t nisze rrriasto. Wiąże to
się ze wzrastrtjącą 1xl1lularnoś_-cią' tych dyscyl)lin na warrriii
i - MaŻuracb i coraz lepszyrni
u;yni(arr:i z-awo<lnikÓw s'ywo_
tlzących ,się z regiontt. olsztyn
sltupia' również grono ś.rr"ict-
rt.ych dziataczy. Ntłsi repre?eu_
{,ad'ci . bą<lź wychowanlrourie
z,ajrnujq czolowe lokaty nie
t.yll:o rv l<ra ju. ale i za grani-
cł1. \&1:r'orr'rlzie nie clcx:lrowaliś*
nry się jeszcze. rnis1.t'za !)r-lrir1ry
w fajdach Śaf:io('l](rd{)\!}'ch. źrle
nroże to nlsi;i11:i. Na razic iy.

Błłźe1 Krłlpa. r.rzm'!6la: I}vae,R
mir,lfz"n DtLron!ł, cz'!) nie b?t'
łcrn? Ił'ot. i': I{.'tł)I((')ifsItI

tuły nristl::rów litIro1ry 'i świate
w ' raittach mcrtrrcvlilowyctr i
soł tlrocb ocLcrrv..z tir } l <ljn ił: t'cltcl il] el e'

r<'.rl zrkterl ( pclr). N:l ł ar r'ułr:h,,( i aiłcl*

ty t)tr;zt.i''ńslri*j'' l}łaiej Tit'r.lpa zo
fśtornilłr Olszt;yri zdo}rył to tco-'
fctttn drt'ukrotnie.

l{o6czący siti' sezrrn rrłe byl.
niestct.y, ricl'alry clla t!irs;ły(:h
autotrlcrl:iii:stilrv. - NiOdąsyt $pfa-
wily nicpourodzenia kierowr:Y
nr 1. ął l<rajrr' Nlariana l]$b}e-
wir:za' 'Toh świetrry zarvorlnik
nr;i<nlty ciąglylrri clefelttami sa-
nro<;hrr<lu.' zr]ołrył rvprn-wdzie rnis-
trzqrst*'o [io}st(i' w lślasie }J-31'
łit. w klasyfikac:}i gener'aln*j
h.v l dol)iero dziesiąty.

Mi!'t!'itrm }'olslri tostał źoł.
[tłd*ei. KrupŁ w hlasi€ A-13' a
drlży talent, 1rrzynejrrrnJeJ na
rniłrę ;,Rublrr'', Kr'łysztłrf }Iolo-
wc}:;rc wywalczył wicemistrzo.
Etęro w kląsio .A_j'łl or'su 

'lo!'t!{łr:lwurty*! kier'owcą kraiu, ll'rrg.

,''d o, .łH'ra jj'; ,;1i. ,"r,:-..iii iJ ,! i,. I. : ltl

.. . ..i..,1,,. ,

, ,. .i ::r',...... ,,iu'ii,
ba v;ziąÓ 1ltrd uwagę' iż tc.n
rnlrrrly zawodrtik Jezdxi sen]ocłro_
cł}c$) łł'sC)-] 5{X} niewiele uspr&w-
niolryrrr w s;tosunku tlo seryj-!
nĆgÓ.
l.'ozostali olsztynianie wy-

wal'czy}i nasdęprrjąco loklty:,
Arlradirrsz (.-iajerk z Flyszal.<lenr
Madajcz'ykie):n r:zwańe lrrieisce
vr lr}asic N-0?, a [lo'łflsn Mtlzy-
kfl z l)łt'ittszeru Markcrckim
uplasorvirli łię tra szóstyrn nrieJ-
scu w klasie A-tŁ

W hlasyfikacJi na najlepszego
pilota nistrzostw Polsh'i <lrugie
uiieJsce zająl ktcrrck ornelań_
czttk, partrrer Kr.zysztofr LIs.
łorvcz.yca. W klasyJikaeji gene-.
r.alrrej zv7;.cj1;ż;'ł Mariusz Kos-
trzak (.Ąl' Ślqsk), a wjcelrris-
t|Żfi]1 zos{,rrł llonrua1<l Chalas(AI' W-wa).

tV lil;rsyfiliacji klubowej zwy-
()iqżył Aut'onlr:lri}lrltlb Śląslri, a
Śl;clmil olsZ'yn za jął czwar.te
m.iejscr. (ws)


