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DzIg nAJDowANIE - o tle llr8-
tzy ię o sukcesach Jest niemożli-
we bez znakomiteJ oęanizacJi całego
zespołu ludzl. Przekonał ię o tym
- ni po raz pierwszy zresztą - Blt+

3f;l óii ." 
podeu. RaJdu zŁote pia_

- Coraz czę cle| - zrvierza ślę
tslażeJ Krupą - pytany o źródlo Fo-wodzenia w ratdzie nram oehotę

na ezterech moicb erwl.
lroniglawa Cholnę, Zbignie-
ckiego, Antoniego V9awrzy.

naldrobnteJszet órubkt zlożony w
Polsce. Cl ludzle p.rlzeu 10 dni l wl.a-
ściwie nocy skladall ra|dowe Re-
nault. Olrazalo iQ, że wykonati to
bezblędnie. Próbna tazda, dróbne r -
gulacJo t moglem zaJąó, w Bulgaril
trzeeie mieisce.

To lednak nlc wszystko. Wzrosly
moJc wymaBanla Jeśli chodzi o zmia-
nQ ogumienia w cza iG raJdu. Każdy
odeinek specJalny leęhalem na opty-
malnym, w stosunku do nawierzehnl,
ogumlenlu. Fakt ten zmuszal serwis
do znaeznle szytrszet Jazdy niż moja
w ratdzle. Dysponowałem. 80 kotn-

Broniglawa Cholnę,
ickiego, AntoniegoricKte8o, Antoniego Yyawrzy.
tor Polaka. Po raz pierwszy

t lamoclród zostal calkowlcie, do

pletnyml kolaml - zwycięzca ża-
nussi mial do srvoJet dyspozycJt
100 sztult. Llczba ta może dziwić, aie
dziś bez zapasu specJalnych opon nic
sposób marzyó o sukcesie. T9 ezolów-
ce walczy ię przecież o każdą G-
kundę,

Jestem przekonlrryl ża tworzymy
dobrze zorganizowany zespól, erwi.
ranei maią ambtcJę tak przytotowaó
auto, a potem realizować pomoc nl
trasie, by nic nieprzewidzianego tię
nic wydarzyło. Pl.Btt lfiy$Eomltt
sporządza dokladny opts trasy, rcrzta
należy Już do mnie. Jak dotychczag
meehanizm ten dziala bezblędnle,
ehoelaż zespól w stosunku do lnnycb
Jest nad r kromny.

Kole.ina ellminacJa ME, w któret
weźmie udzial Błażel Krupe, to RaJd
Dttnaju ?,e Współczynniklem trrtdno-
ści ,r2".Oto nieof icJalna klasyfikaela mt.
strzostw Europyl l. Zanussi -- Ftat
131 Abarth * 22ą okt; 2. Blomqvist -Audl Quattro - 120; 3. McRae - Opel
A coną 400 110; Ą. Fasslna -Opel Aseona 400 88; , . }E11łpe_ --
Renault 5 Turbo 80, Orttz -ł .e-
nault- Turbo*80.
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