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A. §morawiński o Rajdzie TAP

(A} lM niedzielę zakończył się rv
Lizbonie międzynaroelorvy samocho-
don,y rajd TAF. stanorviący kolejną
eliminację do Mi§trzosi\Ą, Europy kie-
rowców."'Obok 145 zawodnikóW \{r

inrprezie uczestniczyła także załoga
poiska - Atlam §morawiński - Piotr
§[ystkowski (,,BMw 21]02 TI"). Za-
rłrodnicy ci byli pierwsz_vrri kierou,=
cami z na§zego kraju, którzy §taric-
.łaii w tej imprezie. T_vm bardzieJ
wjęc intefesuje nas ich relac.la o za-
lioi:czcrrej przecl kilkonra dniarrri pró:
bie...

Tludno §obie r§yobrazić, aby §amochó'l
mógł wyirzymać trudy 2400_kilometTo,
*"d, raldu-- nlówia polsfy kieros,cy,
Trfsa wiodła cały cias po Dezdlożach. do
tej p{,r!,oglądan}*cb ptzez ttA§ ty'lko nR
,tiięiiaón z iajdu safilri cz} t iInd!n -uex:r,k. t)ziur!,, kurz, rtielkte głazt, na
lf:ł§ie - lrtu trtldil,lsc|. które crekałi- ną
zas-Odnilió§,. §t}fttlja(!],ct} r§ Tajdzie TAP-
MalY Dtzvkłrd. org.rnizłtur 1!t,Znąc?yi ?0
urinut'na' przejechanie ,idrrnhł o d}ugo"
ści t5 kilóinerrów, T!,mczirseln najlepśz!'
kierowca pTzejechal 1lę trase 1r,.. l0 mrnut
t,ilrrit spó?nień podczł§ tr*ź.ni2 fał€go
rl:dtl .]r rn*t.i)ill, losl:ll :r.. '! godzin1',
Z-ri. t ir,ri_, - ! tnn{ill \ ic,,I !} spńznił §iq
r gódz' łO Blinut -' :r u-ięc tił ..wypadnię,
ci§']' z ra jOu tlilkrrrvłłt 'rł* 

za iłdsie 20

rlinur. ł-a m§te do E§t0rii - rilitłe} lsleJ,
scorrłrści pod I_i3błrla pr/!/irl]łŁ, 1:l_ z*Wod"
nikii!, §pośf ód i ji *ł §lżr{i,:. !i.!"§nr§. n}-
tłż,eli dri tei §rrjp: §zcZesli!t'.ó}V, ktsfzy
d$1:1yli d{, h{xća. §itślet},, prztkrł;czyiiś,
rrli tirrrit spóźnień 0 lti uliltu{ - nie z0,
rtiliśrn5 §kin§!,iiliólYllIi -* pGnŁ|bmie jatś
płeo;tłych; ekip, lt.}(iCła§ r!_jilu ndp3d-
ło zrł,szta l§ielu 7tl3łt-th głrvlrdnikórt jak
§7std lĄla!degajird, lliłOćh ]rfun.rfi. j€q0
r0drk Barh3si{) 1'll],g1:1ł rT:rtlcu? * J. p,
§icolil§ (..A;t}ilte R{,B3u]i!"i pizgd FiilPi1,|
l-aRji}ineilerll (.,l.arlcia"l i lĘ:lołhi:rn tj.
sonda (..triat !25 §")" luim,r. iż 11ił ź{t§lir,
liśily §kt3śyfik{}*Jani u§,iźilrl,i::. iż imprP-
za jest sz_ale*ie ciek:.lła, l;łrdlo trurl*a i
rnarr1}, undljejf, iż w}-l|8rlu]()0ly s, POr:
tugżtii lt pI71I§7lvłn r-,kt1.,,.

Tt,nczaseili przJlĘtllłu-ujelny sił da Yai"
rlrr tlisztlanii. B, któryrn -§yst}rluiemy
rt,?az 7 §Obi.,$łł\§{,:n Z3§iiia. $jlcZąc§Ii1 d
zaszcz!,1nv tyi1!l §tistrż,a lilrTsp:,...

- Dziekuje:nrll za rczmo\llę i życz_u_ł
drogi.,. - ' §a


