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Red. łqnislow zelichowski teląfonule:

UKCE EM polskieJ ekipy T&,
końezyl się start l Raidzie Du,
naJu elirninacji mistrzostw Euro-
py i puchaff pokqiu l przyiaźni.
Zarówno w klasyfikacji zespołów
nargdorrrych ja,'k i klubowwh
z|tł/yciężyli Polacy" Zespfi Polone-
zów 2000: Ma,ciej tawowiak _
Ryszard Żygzkowski ora,z AndrzeJ
Badeeki - Ebignierp Kabulski,
w po,magany intensywnie prry7

żyny
lVęgier, Ruitnunii i Związkr:. Ra-
dzieckiego" Dobrae wypadłr na,
swoich dnogach rurntrńskie Dacie
130CI. przygotowane prueu fabry*
kę l Pitesti. natorniast elripa
ezech6łowac'ka w zkodach 130
RS zo.stała z,dekonrpletourana-

rruipa, kierowcóqr z RFN i Au-
strii, biorąca udzial w rajdzie na
niezły,ch samochodach, nie o,dnio_
sla aadnycĘ su,kcgów, stanowiąc
właściwie tło d'la zmagań kierow-
ców z krajóMr socjalistycznyeh.

Indywiduatnic B.ą,Jd DunaJu
wygrall węgierska zaloga Attila
Fgr.ianm lF Janos Tłndałi w n5
Atpine, Rewailżu$ąc rię łtrupJę t
Mvstkowskigmu tss pgrażkę w

ii, Rrrwaiizaeja

TA 2000, które km;ztowaly go kit-
ka minut strat. Radecki jechał
nierówno; wysrał nawet jeden
odcinek specjalny ale na i,nnym
wlryadł z tralsy. Wi,ktor Polak i
Jdrzy Kobyliński rnieli usterki
w wyeh samoehodach, a obie do-
t}"ezyły-- włos,kich zespołów mon_
towan3rch ul Polonezach 2000.
Mała to po,eieeha, ale za,W ze...
Rurnuński Bajd Dunaju okazału
ię imprezą tru,dną, trudniejszą

np. niz bułgars[<i Ra}d Złate Pias-
ki, szczególnie Jeśli chodzi o na-
wierzchnie odcinków specjalny,ch.
Prześcigają się,"nrięc organizatorzy
w utrud,nietriach i może wydawąć
ię Wątpliwe 'ezy rzecuFnriście

każda e!.iminacja rajdowego Pu-
eharu Pokoju i Przyj aźni ma być
tes,tem rntsrłzenria sannoehodóqr ?

Następną eliminacją jest Rajd
PotsXti na poezątku lipea, Czy te
spostrzeżenia rnogą być jeszcze
wzięte pod tmĘgę przez organi-
zatorów 7 Wrocławia?

Klasyfikecla tnd}Mdualnal 1. Fer;
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WYGRAŁA RA|D B

będzile kontynuowana w Raidzie
Psl l<i, w lrtórym Wąsrey ż,ałnte-
rus!ą wziąć udzial. Piąte mielsce
tawo rlaka nnogłgby być tepsze,

gdyby nie drcbme ugtorki Pclone-

ta,ncz, Tandgrl _ lń/ęgry (RenĄUlt S

Arp.) 3:ł5.04: E._ ĘFEĘEr__JlEy Trtttl'w lśl -iiiilsira--in&auffi 3.
Pęetr.JaneezekFCR, (Szkoda130

Alp.) 3:{5.04; 8._

Folstra {Renau

R 
' 

S:50.53; d. Nikołow, Dunew -Buł8aria (Fiat 1i}1 A,barth} 3: T.31;. 5.
tawowtatłi, Żyszko,rskl - Polska (Pł,

lonez a000} 3159.17; 6. Kreezek, Motl -C & (Szkoda'i 0 n$ ł:01.50; 20. Ra-
degki, KąbuIsH - , oł k8 fPolomw
3000) 4!42.07.

ĘlasyftEacJa PuehaRr Poko$u l Ptuy-
|aĘnr ; x. P6l lke t2:2S.o7 i 2. Węgry
1ż :4,tr.ł{}; |., &nm.wnł,a 13 :36.10; {. ZSRR
lł;01.00.
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