
Crossowi •I raidowi

mistrzowie Polski
Samochodowy sezon rajdowy kierowcy

Stomilu zakonczvu udz iatem w Kryte-
rium Asow 0 puchar Barb6rki w War-
szawie. Udany byl to start. Na uczest-
niczacych w kryterium 56 zalog, trzy
olsztyriskie zalogt uplasowaly sie w pier-
wszej pi atce w klasyfikacji generalnej.
Groblewski - Recko ria "Fiacie 1500" za-
j~li 3 miejsce, Ziemski - Grabarczyk -
4 miejsce i BubleWicz - Mieczaniec -
5 miejsce. ProwadZqcy w klasie 1300 ccrn
Radecki z Dornagalskim utracili zwy-
cieska pozycje na skutek najeehania na
ich w6z "Forda", prowadzonego przez
Drqgowskiego z AP Warszawa, i zajelt
ostateeznie 3 miejsce. Wynikarni w kry-
terium nasi kierowey potwierdzili swoje
wysokie umiejetnoscr rajdowe.

Dowodzq tego rowniez roezne wyniki
mistrzostw Polski w rajdaeh samocho do-
wyeh. Mistrzami Polski zostali: Andrzej
Radecki z Zygmunt em Domagalskim w
klasie 1-2 gr upy II (do ~OO ccm), Marian
Bublewicz w klasie 7, grupa II (do 1300
cem) i B!azej Krupa w klasie 8, grupa
II (do 1600 ccrn). podkreslic nalezy , ze
nasi mistrzowie mieli najwieksza w kraju
nose zwyciestw (4 na 5 eliminacji). Tym
samyrn cala tr oj ka pretenduje do spe-
cjalnych nagrod - pucharow "Motoru",
ufundowanych dla zdobywc6w najwi~k
szej itosci pierwszych miejsc. .

Udany sezon mial takze Wlodzimierz
Groblewski, zwy ciezca w swojej k lasi e
w silnie obsadzonych miedzynarodo-
wych rajdach: Polskim (rnistrzostwa
Europy) i Warszawskim (3 miejsce w
klasyfikacji gener.alnej).

Wymienione wyzej zwyciestwa oraz
dobre wyrnkt pozostalycb zawodrnkow
Stomilu: Markowsk iego, Ksi azk ie wicza ,
Ciecierskiego, sprawity, ze nasz klub
zdobyl tytut klubowego mistrza Po,ski
w rajdach samochodowych.

W motocrossach zawodnicy Stomilu
osiagnql.i rowriie swietne wyruki. I w
tej konkurencji zdoby lismy tytul klubo-
wego mistrza Polski. Indywidualnym mi-
strzem Polski w kiasie 250 zostal Stani-
slaw Olszewski. Centralne wladze PZM
uznaly go za najlepszego crossowca roku.
Czeslaw Obtoczyfisk i w klasie 500 stegrial
po tytul wieemistrza Polski. Na zwy cre-
stwo zespolowe pracowaii takze Klujszo,
Mielczarski, Winiarski, B. iv1:eik, Marcin-
kiewicz i M. Sosna.

BLAZEJ KRUPA

Reprezentanci naszego klubu startowa-
Ii rowruez w zawodaeh zagranicznych,
wchodzac w sklad ekipy narodowej.
Uczestni cz ac w trzech finalach moto-
cyklowych raj dow w Czechoslowacji, St.
Olszewski zdobyt tytut wicemistrza w
klasie 250, a wraz z Mielczarskim na
angielakie] szesciodniowce wywalczyli dla
barw polskich wysokie prate •••iejsce (w

poprzednieh latach polskie ekipy z aj-
mowaly dalsze miejsca).

W rozgrywanych za granica rajdach
samochodowych doskonale spisuje sie
Blazej Krupa, ktor y po zwyciestwie w
Rajdzie Wartburga uplasowat sie na
trzecim miejscu w mistrzostwach kra-
jow socjalistyczrrych. Cykl tegoroczriych
rozgrywek zakoncz yf rajd "Russkaja Zi-
ma" W dniach 9-16 grudrna. Blazej
Krupa [echal w nim na "Renault Gor-
dini", a dwie inne zalogi Stomilu, Grob-
lewski - Recko i Ksi'lzkiewicz Waz-
ny na "Polskich Fiatach".
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