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GBorocrny Gytt nJdów semochodowych o Puch.r Pohoju
t Przyjrźnt rorlgtywanych mtędzy rcprczentrnteml Lreiów so-
cialistycrnych dobiesl końcr.(xtetnlm akcentcm tej serlt bvl

mDzEtlśtrtv G0 IutW }lA ZtJ GABLO0IE

T

trtdy wy3taraoyat nr&t T8tr. !y-
tuacia w punktacji zCtpolow"i byla
wyiątkowo kotzyrtna dla DaJ. Po
Dięcio "liminrciacb 

poprzcdzejących
Eajrt Tatr reprezentacJa Polsklc;o
zwią,rku MotoroweBo zFromadzila
a punktów, Bultarzy nrieli ich 15,
r prez.ntacia NnL - l3 pkc., gor-
poalarze - 12 Dkt. Pożo'talc rcPrc-
zentacic Bon zy mialy iCzon: re|-
atowcy związku Ba.tzieckleto Dielt
na konclc T pkt.r Burouni - a pkr.,
a wętnry zalcdTie 2 pf,t.

Pun}taaja w poszczcŃlnycb cll-
minacyJDycb rardach Jear prtlrai. .
B,ażda lcderacja ,tlalza do rajdu
z.sŃl liczący piać zalót. r któ-
rcto, aby zrlobyć pun}ty, do me!}
.loie hać mu3za irzy. umuic Jiq
punkiy karnc klarylikowanycb
i mnicr.za ich ilość decydujc o
mi"tscu zcrpolu y daDai .lini-
azcii, 2 kolei ta plcrwr2o migilcc
n, ctininacJi z"3Dól otrrymuiG 3 pkt.,
za druglc 3 pkt., za trz.cir - ł pkt.
i trl d.tcr.

Ęd ,l.bć, iak totzy3tDą sytur-
cję mieti Pobcy prze.l Bardem T.lr-
lu.jąc 

' 
punktów, r za lobą r.j-

dowcós bultartkich r 15 putrktami
wystgrczyło zdobyć w tym rajdzie
o3tatnic, piąte micircc (bo tytc byto
zgloaronych zcrpolóY) l reint.lo-
wać zr to 2 punkty. Eazem rv!-
niorłoby to 22 pkt. Bul3arry w przy-
pailku wytrania te3o raidu i po
Ótrzymeniu a puttlśtów mi"uDy ich
zaled{iG 2l, można wiQc byld spl-
Garkicm l3'arląG w tym rCronic ob8
zwyciQ.ari v Pucbarzc Pokoru
i Pr.yraźnit co bardzo pnzydaloby
lię nalzemu 3Dortoui motorowcmu,
bo ; innycb dy3cyt llnach a?zon
byl nii.li.

T.ĄETylśA NAK,AZYWAL.Ą
Uiil_ĄR

Taktyhr nakazysala, aby tym t.-
tcE P f,.rdzie Tatr dolacbaó tł koB-
pleci. do mGty, bcz ,dawaDb 3Ę
i, otlrrejszą ratk? z innynrl-

l9 tyD| lrlcrunku szly au3cltic kic-
rornict . ekipy. zawodnicy po-
iwl"rdź8li tę koniecnośó i z rolcn-
ną oblctnlc| aakiGj ylaśnlc tBt(tyr.i
,yru.8yll na trasQ.

Tctoroarny nai.t TAlf ni nalgżar
.lo laitro.|nicirzych- Ryl .itlI
z3odnb twiCtdziti zawodnicy - Da}
litwi rrza t dotychcza3osycb fla-
minecji Pucb.ru Pokoju i wy'u-
Di. z8lcdwiG lia }ilomctrów trary,
z ,a5rdy po dobrych nawierz-
cbniach. lt 'odcinków lDecralnych
raytuowano Da 9 tra ach; to ,na-
czY. żC prrcDiegaly one , obu Li8-
tunkacb. w3zysal(o Ęlok lizo9.nc
r pobliżu bazy rrjdu w Popra.lzie,
lJiśc nic byto Uiękrzych tloDotów
z treningami. wydasa|o 3ię więc,
żc tylko rpaccr}ien, lro organiza-
lor zalołl rcalnc prz.cięllc w tra-nicach a ttD/torla. Już sięgaliśnly
po ilru3i, po indy9idualnyn. śukceś
,espolosy i wtedy dali narzym po
lapacb,.,

Plerwezą l narzych reprozenta-
cyjnych zalóB, któr! odpedla z wal-
ki, to MARElt v.ĄńrsELLA ,e sTA_
Nl ŁAw8M BBzozow Ellłl. Po
5c km podróży v rajdzlc na o<l-
cintu rpoc'atnym rozblli mishę
oleiową o jeden , nieticzDyclr tam
katnionl, Potem w ,amocbodzie li-
arcróB indywir!ualnyclr gt.wowisha
i cryżyk Do|rsoto $ę rprzęglo r
rDoJób unicmożliwirjący kontynurr_
lrnic 

'ard!,. 
ze pól 3tanąl przed

oblicr m ktgchu. zostAly lrizy 2a-
loti - mlninum, aby być lwali-
'ikowanym. 

19 lci 3ytuacJi na uzna-
nia zarlu3ute po8tasa noBBBTA
MUcIry , BlszAnDEM ży zxow-
f,lM. r icb Pobkh Fiacic lrre-

ba byto wymienić .rzkodzoDY t/l-
ny nost. eruir zrobi| lo v 29 nrl-
Dut i , ta}im bagażen spóinieBia
zaloBa ta kontynuowala rajd. oczy-
wlścic, nic liczyti 8ię Jui w kla-
sylikaoii indywidurluGj tGBo raidu.
alr tr.eb. bylo 

'GGhaĆ 
dle dobr.

zcapolu. Jechali t oIbĘymim obcią-
żeDibm p3ycblcznym, bo bralśowalo
iedBcj mlnuty, aby wyl.cleć t r.j-
du, bo p.zy l}.minutowyB społ-
nicniu odbicraią na punkcie kon-
troli czaau kartę drotouą l można
wt c.ó do botclD. f,obili więc Mu-
cha i żyJzkovski co Y icb mocy,
sby ratować z.5pól. oprócz nlch
Doao3trli boriem Ętko: JANINA
JrDYNAtrowA 2c zRtoNlBwElrt
DztAIrUBĄ i MARrAN BlEŃ
r ANDBZDJEłI TtiltcztŃ śrM.
I ltaB,oś to 3zlo ku końcoui, ai
!r tŁ kilonctrrG prz.d EGtą Bień
wyl.cial ż tr.ty, 3nebĘc si.lką
rzrn3G lC3polu.

Patt.m i..t, żG I tynr eic}
acu 3koóczylo ic.bać kilk. ilt-

i\'ilJlepszl, aktuąlnże rflrdouJlec c R,.- v. HrlDaćek brJl nie do wkonanla.

nych relóg. bo odcin"k byl wyjąt-
kowo 3zybki z śliskł nawicrzcbnią,
atc t.ktykr; o której tak giele
mówiono przcd rąitcm Dak&zywal!
l,rzctedną o trożnoóć. żvlaażcża li,
sysurcii, klcdy iecbaly już tylko
llzy załoai. To. żlG możrre bylo
dojcchać do mety calo (jeśli nic.
ulc8l uszkodzeniu aamochód) niecn
śwlarlczy lABt, ź ukońGzyu irnprezę
mlodzi awodnlcy 2 B'rrko?a: N,f2y-
sltol Janarok i Ryrzerd Adamek,v tr'iacie t50. dy3ponując prywat-
nym l'iatem l23 w chrraktcrze ser-
wlgu.

PUcnAB I,LA BUŁGAĘÓW
Byta jerzczc rytuacja, w łtórej

mimo zdekompletowania nr3zcgo
,.ś9ołu byla 3za!sa, Batyby taid

w P.oldzże Taat Janina Jedunakoloc
pajechald lo,} lak należalo: spokoi-
ne, aby dorechać d,o mett.

'or. 
P. GRAND ow xt

wytrali c7erhoslow3c!, i odPbrn_ti
pdńtty rrulgarom. I z tcao nic nie
wy zło, bo to3podare też iQ wy-
l urzytl, alc oni 

'eclrali 
na c.le3D,

bo poza mzgrywką pucharową wal-
cryli tcł o punkty w swolch rrri-
3trzo tYaclr indywidualnychr wilc
hażdy ż nicb rzcdl ile mocy lv cy,
lindrach.

PrzctraliŚmy duą 3z8n ę, xtórr
lrynikla z dobrze przcpracowancFo
caleBo 3 zoDu w cyklu fajdów o Pu-
chrr pokoju i ptzyiażni. puchar
1tobyli Bulgrrżyr rtakując , prBe,.
granói wyrtiwaló ,ię pozycjl. _ Na
ó3lod" D&zoat3l lukc 3 tawowrarra
I cziżv*a, 2. co brawa im i proś-
ba o bl3 9 przyrzlym reiloni .

, B(,GU LAw xoPEBslśI

rajd T.tr w Slowecjl.
ldcr rugrywenlr cyklu raJdów samochodowych o pucber pokojn

i PrzyJeźni narodzlb slę przed kllBu lrty, a cclcm byla konfron-
laejr aktuelnych możliwości tDo zcrególnych rcpnezcntscf, w dy-
cyplinic rlrdowci federacJc kraJów ocJ.lislycznycb doszly do

wnloglu, ic sten rotwoju rąidów w n g.ych kraŁch dojrral tlo
momentu, w którym potrzcbnc są Grę t tG wzajcmne bontakty
,rwodnlków na trasech, co iest najprost ą metodą podnoszenlŁ
połlomu. Trzeba to tsno stwlcrdrić - żc jlrh do tcj DoĘr -oGlG tG są realizowene r wzarcmnym pożytklcm...

B TYM ,BzoNlB
ATnAlfcYJNlB

T?goroczn cdycJa Pucbaru Pokr},
iri i Przyjaźnl rorwitala ,ię wyjąt-
kowo ltralrcylnie. w cyklu tym zr-
werao .rcść dużycb rardów: PNBU-
uANT (NnD), z,ŁoTE PIAsxI (Bul-
taria), RAJD PoL EI, RAJL DU-
ŃelU (numunia), TAURUS lwętry)
i BAtrD TATR r| lowacji. JaL
z lcco pynlka droga do puch.ru
nic Dylr latua. B3żdy z nich o.1-
micnhy' mi.l charakaGr, alc o iarl-
nyn i nich nie bożna powiedzieć,
le byl l.t y, Dotod Er teto 

'akl,że w każdym z nlch, t oza konku-
ńnch puóharową, 3te]rtouari 7a,
wodnlcy z krrjów ni. obiętycb cri-
tślem iycb roztrywGB, . nierzadko
byti to kierowty prredlicj msrki.
śĆiągnala ich M stiń atr.xcyilość
lycń- imprcr, . to śrladc8r, o ich
randzc w Europie.

Prr"d (Bt tDŁ eltninacią, 
'aŁąDyl nait T8tr sytu.cia ultalti. 3i9

wyjąrkówo korzystDic .lla natuych
ra-ńówców. Po popnedDlch plęGiu
Gli-tnlnaciacD micliśńy iuż indywi-
dualnych Bfutrzów w tci scril. Fa-
Dryczia zaloga F o-żerań3 MACIEJ
TAwowIAa ź JANEM cżaża,

xtEM mieli 
'uż 

taką przewagę, że
Eik| DiG mĘil in ĄEtozii * zdF
byciu tytutu naileplre' zaloti laj-
itotcj U'ktajacb tocjalistyczlych-
zalola ta, rtertując ayatcBetycznle
w rildacn o Pucb8r Pokoju i łr?y:
lainl, .tzięki JwC' pracowitoscl
i raktycc zy3kala dlrżą popul.rnGć
w śroalowisku reJdowców v kra-
iach .ocjalirtycznych. lch wytoka
iorrra uńwnlli stt już , uDlctlym
rzonlc l byri wórcz., o trol.' oil
z$,ycięrtwa lndywidualna3o. _wt{r
rlę nlc udalo, w iym !.zon|e nle
Pokpill 9pragy...

8rĘGALr Po PUGHAR...

s t.' 3yturcji nrłi raldorcy_byti
o Lrof Ód kńsyczncto hat-triclru.

wYNffir BAJDU TATR

KlesyfikaoJa geDeralna: l, Hubaćek-Minatik (Cl RS) Renault Al-
pine - 8139 pkt., 2 Czubrikow-Czerowski (BuĘaria) Rena_ult
elpinu - 8658 ńt t.,- r. Blahny-tllavka (CSRS) śkoda rzo s _ 8198
p*l., ł. Petkov-Óulov (Bułgaria (Renault Alpine - 8804 pkt., 5- Lj]n_d-
itro'm-Sager (Szwecja) Toyota Celica - 89?9 pkt., 6. Kapras-Hrśel
(CSRS) Skoda rlOL - 8999 pkt.... 31. Jedynakowa-Dziadura - Polski
Fiat l25p - 10ó22 pkt., 32. Mucha-Żyszkowski - Polski Fiat r25p -
10560 pkt..
Zespolbwo: 1, Bułgaria * 26734 pkt, ż. Niemiecka Republika Dc-
mońratyczna * sóOSs pkt, Zespóły: polski, Węgier i Czechosło-
uracii zostały zdekdnpletowane.

wyNtKl PUCIIABU PoKoJU I PRZYJAżNI _ 197{ R.

Zespolowo: l. I}ulgaria -.2l pkt.,2- Polska - 20 pkt.,3.NłD.-
19 pkt.. 4. csBs - 12 pkt., 5. zsRR _ 9 pkt., 6. Rumunia - 6 pkt"
?.węgry-5pkt.
i"a'viiiduelrrlc: l. Stawowiak_Czyżyk _ l 1 l 

. 
pkt., 2. _To_trlodolski_I liev

1Buigaria) - 80 pkt., 3. Czubrikow'(Butgaria) - ?2 pkt., ł. Nj9Ęr-
ial t-tqnp) - 60 ńkt., 5. Culmbacher-Ernst (NRD) -.53 p}t_., 6, $gba-
Óet-Minaiix (cŚRsi 50 pkt..., l0. Komornieki-Róź,ański
.16 pkt., ll. Żyszkoulski - 42 pkt.


