
&/§#wi am&mga ,,Folskiego Fiata"

ffiughBBgI- J*rug i Fletg, h{ gs§kowski

&§m ffi§-Hffi§ffi§ ffitrxffir ffimdmffiy
Prze.J kilkrrma dniami oQwróciła do l'o|ski ekiira rajdowców. którzy

sź*riawali w międaynłrłłdłlwym rajtla!+ sarlrocircdorvym Złote Piaski,
rrrganizcrvarłym prrez Auto-Turi*§ Klr:b Rulgarii. "!ak już informowa-
liś:ny" raja Zlci,e Piaski zalroirczył się dużym sukccse*r polskiej eki-
py * Jerzy Bachtin, jadący rvraz z Pio{rem l§iystkowskim na fabry,
can},r,ł .,Folsllim Fiacie" nają' r\l rn iejsee w ktasyfikacji generalnej
rajdu.

6['t UKCiis to tvm bardłiej cenn:l,
Ę:z i:,|-]:F/,ł tr;lj b:i:t]:o t:,lł)"
Ł,,s i:,.. 1, o.' e,ł,p rr1 tnLię p:'1; -

ł:_,*io t,yi;ir 2;ł. Uupadlo vi,ieie zn;ł
kom:tizł:h sarirochodólv ta}r] ch jaB

,,Pi,rrsche", ,,8I{!V" t,zy ,,SAAa''
Naszą rozmlllvę z zarł,cdnikarni po.|-

skimt zaczyIlalny więc od gratuja-
cji,.,
- Bardzo dziękujeny, ale 01amy tu,

'a,i 
b)rdZo rłti,le do lawdaetŁ(:tlia §a,

n)oIiludDiŁ,".i- .,Pul!ki F'int" 5pl§ytval §ie
zrrakon!ićie, 1'$ wvdaju się wprusl rrie
do uwier/enił. ab} po tak tnldtrvr} faj,
dzie, pOiażd na{.lal §lriźyl baLdre dobrze.
jl of3ntrizatofz_v d0loZyii wsZystkicli śta-
reń. :i}y rajd uatirtieyjrrlć roerna.itvni
rodżrJal*i narvier}chni, Tras2 próij}
wisJłn Zuró}vno po szgtr"e} as{alfie jiik
też po p|aĘdzjB,yctr bezdfożach! przypo,
E)it-!:jący{:b t{r}j.|braż k5ięi"Vto§y...

lJilig.r(ió dyspOOuJe Znżkcmiayni terę.
na[ti raj.!rrlvyrui - s,ielą odćirlkórv !Yi{i-
fllo wr§okimi §żłżytami tri0dopów. ilad
girjł}:{iin, pr?erjjr§ciłmi - io łlodłtko§,{l
dźialaro rra !titśż.§ Rerlły... Zmęe7-enie
§ijor!itdowanc wieló§cdzinną iazdą W
ln,y*§cig0wyrn tempi€ m{gło §pou,$do,wa(
dpść qrożns §J|iułcj{.",
@ Na szczęśeie obyło się bez wy-

pa dl;łirr,.."
* tek. Dobrze t(, śwladczy o umleięt-

nośfie€h kieroweów, któĘy t}łati udzial
w.ejczie, Rardzo uielililą przvgodę €iĄ,
!a j=tivrrie ź3!+*a t(IiD" §tarlująm 3a
19pf{§ur8u. Jadą(, bąrdZo §zybk0 .,e,y
pedii" o,li r traj!,. zec7-Ę!i spadać rr
50tJ-sPl:{i.,1,a prżepnść. luiell jedn&li
{r:rOinl)e szczĘ§Ci{:, §emor.iińd olrarl §it
o !.{l:: ne w prirmi:anirl i{i'ioiltatra dr7esJ{t,
,ł_\.xi}§iaii}(e Łe ZłajiiIial:ej siĘ lui me.
trfr$ FOniże,l §kżl!. Kieros{,om lric si{]
n.i€ sl3ło * !t..lłak !Ytiia,hy\r,etii? icb z
!,fźf,]:rśc:! trs.,€łc o;rirlo 12 8odżin.,,

{P W raidzie ZłOte Pia§ki §tańc!",
vgaiy także firbryczne radzieckie
..}losktvicze 4l2".

- pódfzas rajdu mietiślBy ol§zję po-
rólŁtal §rsź'is.O§.i,,Polskiego Fiaa" i
..i:',li}siiwila". |ltu§imy r saiyjlakcją
§iIi.|$;ićr że rv wielu wypadkacb po-
ró\9nallig wypada na kOrzyść produktu
żcrdtr!ki!l Fso,. zarogi rndzicclri€ zaim-
porto\..,ał_v irnm w5paniale ZOrganiZovja.
nym sgrt§tlm, |iic bez znBczenia na
,eEo prżcc maJą cią8tc §tarty radziec,
trićh eklp s r)ajp0ivłźnitlj§Zycb impre-
zacl] samOr:lrud$s,ycb _ś{,ial,,&. WieIu kie-
rolv{,ó!v z zsliR, którzy uezestrriczyli w
raJłŁj,ę v,rłte Pia§ki. ;dorrYwało .swe Eaj.
dowtl osrro§i w impre7ach tej ra[gi co
nla.raaony toodyn - §ydney l Lonalyn
- !t{:k§ylt-

S &,Iiejrny nadzieję, że również
.,Pc;lskie Eiat:y" sprobu ją kiedyś
s,łych s!! w podobnych rajdach...

- ttydaje nanr się, że nasze samłcho,
dy Eiaią pelne §ż&n§e na ulioń.zeEie na-
Wet tlilidlc truiinych maratonóB. A o
k0rz].r.ći8.,h. pl§nących u, tal(ich §tartów.
nia ttret!* ćhytJa dlużeJ śię rozwod?ić,
il&jd złOte l'ia§ki ud§tvocni! re§żcze raz
tYr!Oką JakOśc ..Pol§l(ićh FiatÓ$"...

6 Następne §tart:r ?

- §iedłrrg0 rDrpocz..nicmv przygotowa-
fia du fajdtr l)o|§tli. stailowiącego lto-
ićjną tliminaclę .lo slistrz0stw Europy
§iI:rnwców...

@ Żyezeniami ",szerokiei drogi"
* końcr:l.rny naszą rozmo\^re z Je-
rz]zm *ooOiln"rn i Piotrem Myst.
l,iowskim..,

*
lJB martine§ie {]*raź częstszego u.

d?is ji, ."Po]ik;i:h F ]ntó,J- rv międzyna-
f§d{!!ri,elr lmirrćz}Ęb, nłleźy pofu.§lvc
ti:lawq t.tl}}.tiql itl!t)ltalc_,ii o $rrliłfl.
c]-ah- ó4łri/ntl!. h forai i:/c .ś|l€J p|że:
p,li!liif:i kieiĄl,Jfć,ł" sl&ńŁ!ią 0ni wal.
cząc o na_,ililrarP lyvrri!ii. {:óź i lrĘ0
§}3i, np. D:i |;łipć;n pł!§ki{,lt lr.iPts,r"
cóą §, r,a!i1/!t, ill0lę PiBrlri, Jik (eż
§i,]da"fn., §:rkd..!§ E9§7§rd$ NOw:tkl€,
80 i lJf,l-i3§R l*ienia § raiilrje §empe"
fit, .,sii},},, "{diie{ Ę.., POl§klm zwią-
zku :l!$t0rswrm - in§łytuc"ll odpówl€,
dzlat.Pi ża pr$paĘó,plnie osiąĘnlcć rej
pfe/,-it:*Jerv.h ią §porlowców, |iledo-
cćl]ia;lił pr?f? kie1,0!łjl]irt!,.,O na-rz!,eh
ze§Dołó,J §pra§ D|n!}!tsi:rdY - l1i§e,
czy c/ , ta \i,ii,;ki wr śi1,1li \nor(aw§ e,
kipv, §prliw3 ła wymagar naseym zda-
n!e.n, jak nai!?.!},;,.9o tlpou:diiowe,
nia, c-up:ał d,il,n!:lx:rżv - ł,:1:!l7ia
stó,J 5poń! rajdlBeFo - 2ddb,j-J:]ą-
cych it:1'orma-ł;e nlasnyBi kan3laa]i -
nie Ji:t w -śianię (sĘi ni. ma ta:ii9r
9o.n":,bi,i} 111,|ał/3ć ma.lli!]v sp3rtDlvo,
proł".. lłlorvcj Poi,§!:je;c z",!i3Zliu }ro.
torolrego. i
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