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Gtrp było piddek b, g& ytysffiołrrd RCd th-
il.F - ldeinadimif cF Ui$rnŃr Etropy {a tłsp.
4i Rńan P*ołu i k{yieari,*iużfia$*xuszpll
odcłrdu spec*ilrryrn sdł l łrc zinuy pry znic. tta
ffiicy lr*orn iąa{ orffia*zaro&ikow k*o-
unb ,eadtatow ffiiei ekłry Jcrz, Xffidd _
ffi Okań sĘ. bpo kiłkleetm trdl
iń fulmBz am prz fid io{*,ać. R@ t*ę
ĘrĘ$o. Przy tynikań irnei *ipy -rndn{fitlcc-ti-nffil*er*Lli ńa ekłmd'l{ó{ potrdo-
tt di do @ia odcinlą Wrw, Ędagzynai-
,nnbi *rra rary *id a niż iffiĘŃ, nad nei*b
ąń łtg*ffi*ót. Sl6a *ga uryłdonnb * rrF

łb i dzięki pgnoer kiffil runłń$dcft mgia ryu-
szlń w ddszą &Ęę. rc Fdakm stałuirtń
w płdlę przecitu|o ekipom z C ffi, Węgbr, Bł*grii,
Zwiądtu *adzftrkiago i gĘofu.y, w naimżfiiei-
Łyn dałmw tyvn rdtu BiIsrrnfucłarzePolęiu

i Frzyiani wydn &rtę bdżo nłkl6. Uczy sę wynfit
tŁueń zawodnilór, a tu iuż na sdnFn początku _
fifóch n rh raidwrcór mido t*ie ą oąr...

!m nie ukńczlń zega
lb dmiarzbgo, pbm flpi pdti raltu licząei e
t nie ukńczń zeqa ffiilor PbH( --nłfodńFohk - nd kOCffi W stnikłł ińfuon * ruO{b be i,$

nienia olcłu. Bfonily flięc horpfrJ nffiB ndĘmfulb
pfuta.dt 5l
Mmt w Maezie20m. Wbdło kt są nfo*b
i q9 t i t*x,r il;i pdi ałfi trdi mhi ca elrgie
i q+ w gnorrb Sł zarcdnikórv. ąffiłłmia błta
*ilnako tfai nłtrrdr tra @tr,uń k ńreiy-
tfif. łtpaili z ilryrczy płorazącytyfilŃffi-
tYti ^tda$ńkeii iŃrukfudrei rcŁiJrr,rek-słdffi-
!!Ą @ĘOm* Jm TńFoIi łararń silnika
Slody lfllffi}, iego r da|( UloPnr*ttłs*ofurb
fireńanizrnu kbrow{crego Rerrault 5 ffpirre} Br{-
gmfrr ffirqr {Ę. dśr,i lia ohiu R5}, fólTofyt
ryo$ryy w thii 1300 - ffiroot ibei funria
itnil6}. Gn pa kitxol6tr z St{ i Ał trii. Ób{acal*id r_raiłŁie sarnodrodarri Ford E cort, $,dr mną łrdi *}, nb tĘŃinąa liĘ&ych sq,iryhi-

lGfiq, talwis tlo dh anagai l*erilrwOrr z *rabry
sociłltlsrymy*.

Fo&,m piefu zei preury ndapln l lufrT
cfilr,ihw nairym obeb: łonk:ność wymimygaz-
ł*ka w Slnłku fuloreza am namląo. Przy zim-
tp silniku nłe afin ie to więcei iliż *ill6 młnut.
tł*ornid przy gofipyrn... Ob*nlm#n praĘ {Tp-
dreń,ńr eltipy sen*sorei FS i o$d*fiI icfi ręe,
Ń ittr preea Ęta zalcottcmną Bąe i *ał*nia.fu*Ci unpa$łde, de kikur&rrinuto*e opóź-
nftxtit, t8ż Ęńo fdctełn. łt| tych mrun**{t łuymia,a
gnźn*lra nb rTpgła trwaó kró i. &ł*i spadł na
ddeką pozvcię w irzeebi ez*słąte, de utrzymal się

fie&b w @ie dofir *y. Jest to iednakffi,od-
nilt ańikty, ktĘ nie tlńko ńciał dotreć & frcty,
ah i pęrarć $raty, ófewynikty z iegpwiny. Jecfid
,JĘc ffio mfu; 21 odcirelt spm*ilny łłygrał
z lł zy tkimi konkurctffini, lgnie z tyĘti którzy
startmdi w Henarlt ffpirp, Hat 131 Abtrth, Sko-
dach 130 m i innyc{r mffp raibtlryŃ rcza fi.
WnikioqffŁ i Eei iazdypoeiurryyńfugdł po-.
tyoOouay idf,* amrb: w mzie nmlegp pd<h
brca twnul ff. tyttpgo koą apm ióer nily
się rynot@ory, u furcwi& umh sĘ na odcin-

h, sj*rym - lib ger- Pi nE, z nŁ$ łr*d b
swąśrĘ futd ze ffistdsrmcńódffiis(try,
ldory,r rnd r l$óUrłn 6{eąarb, fffinid2
odcine* specFrry $awmiak ł Zysrkowskim ukoi-
cuyli $en4ąc aaźnkiffi a pofix}Gil... srnurta Srrci-
li 5 minfr i zffirCei emfĘi poŁrii w railzb
padi niĘ.
tł{rnżnŁ*,B i#rnk bylo, że &rĘiąo &lb im-

pnzy sśńd{8lor*,rgfitór Ęńy ftzy po|skiesano-
@.@Ęłittżgoznyaerydm-
Mi, ]de nalĘbi sĘ ufire ffi{fryn
u ddtre radziełkiei @n zanoe$kom z Litwy
i E *onii, dobrar&młdtrryll,d ięmńgę*
fu{y, ktffży ne kidt 13m M
tnt raan preŁ feyka w frb$i rmymli zrynż#
,rasrei ekipb ra}dorei.

lbo tahlry*ir{tasp*idtwmżyły Ęlo y
pŁrwsaes mieiffi w klasyłikacii drułnurei, ele
t!f,fi feam aĘścb słę tłśrniechrcn do naeegp
cspolu i za**i ny p*ffie nrbisce, ctmhż &
mrlizacił polgo{,fiIfifibkki s,Ę#ili się też tńĘgn!,
pmede wn*łm Ęi dodof,alęi iczdzie alo i
fin fufincz -.hlmTatdill w Renafi 5 płne.

'iĘrry 
!o bli zryĘr ami w niŁh w Hryli*rcii

ilsp*ar*nei'p,umeąc otl płwu,wgp & o&t-
r$ego0&u,biorąc reffiź*adtmzązdogą !t =
-SdkgŃt"za poraż|ę w Fałdzb Jugpffirii.

IĄdaF ę, żp óecfłb na railań pfaerffifu-
n}ń nrąWl tra dl r flulcz nigm óruield
KrĘą {hĘie m**sce nasregp a,odnilą zal*
naf,alkie &maiu i S pkt doltlE, Ęenbz&{S
cmowym ffibm tazern 80 Ń.} pbuie fffil
amgę,tkm = llysłkflr*i w $*fi{@ &bsiątce
lfurołńr, silartuipph ó }iliffitrEurcw iiB t
potu,*xfutlm iń ilłsokbi l&ry }ai'ffiiei.

ttedlĘ nŁSit*&ych oł*icreń po fiaidzb t}łfta}u
Słarou,i* z {$alddm wysuręli $ęnapmłafu
nbtPtichffieMłu i Prżyfrńni, cOeb zy źcżB-
gólnb bo |e pr *ez pd klm sffin,
a w fi$lrh f}rmiu $artądi po*rzOgn umo aro-
nyfn w rcĘrtufiy ilnk, po amii as*timgo,
Psrcre pod06 iłrtd tf flirwpuryń.

Te g*mr oe,ie fuB w Rumunii nie rpgą ied-
n* zackxtnirc obrazu ldopdót, sprĘmvycfi na
iakle ą z&ti rnsi zarroericy, rąfezentuiący nas
w rorgr}udcdt eńaorycn. gyirtePolonezy&O0
,#ęsriae wł . ndski łriądt rfubroryvy Ętv.
zarcfrriltgtt @. tldko lsztdtem ą
podobne & Ęrcft , na ktfipft hlą kbrą,cy f$rFni.
iligdv ię fon{,b tdatakpątgdomć tyd, aryłrryń
srnodpdóty, id( rcbi tobrlfia.W t*ci nalążdei
iltpf zŁrallJodnicy PUM gfaią na lderii: doiaĘ ey
oOpaaęr lh&r to poc*eńą żB amrb óu fugre-
złi,w Sffi w czasie tnvanb Raitu Dunaiu eryczlń,
uńool<idt zespołrw montwanydl tT pobkiń salp-
tf,odrł,.fdd m ie*, żewyniki leriibfi 6rr raarr
atskmptne dla aro&ikow: $adti i to hrdzo
szt&ko.

Połrtrła się mted<a z pękaniem tarcz hanutm-
wyń - rv Fobnezb Stnwbka na fiairŁb łote
Pi*i, a fuddiąo na H*tzie Dunaiu. Jes[ to
apgffie rrynik o fuai. raierei ek$oatacii. Tarre
po*othą efifiro z ttlocft iak i tJŃ*łna i muszą
pqtił# idqśudę iabryceę, sbrop$aią Sygnał
z Dzidu Sportu FSO fiil ł darpułac @*igdnb
*rżĘ zwarszamkbi l$ryki.

&gtrnizator.y praśdgaią się w utrtrdnienidł rta-
Tienchni odcinkór *eciary* i w!1&ie stę uąĘli-
$9, clly l ź& difi*nsia R ńaru Pokoł,, i keyFźni
rna Ęc rcczyviścle te fteiln znisaceerrh smtp-
&rrf? H n a Eyn po nalEb &lnaiu prmła*tat
żałmny i&Ę ńffit ż na 84 stańuiąoe m*zyny,32
OFcm do rT ty. 

'<aż*ł 
iednarz Wł kńczłą,cf,

*ĘreĘsffirffi nadałd Ę& naprary loty-
nai- Cry g to otrc&i w imprezb nĘącei w słei
naarb Ha BrzyR*łskbis ts i f},ffilie*i?

ltffi lnłtl&*te: t. fcł|encr - Tenfui
młfumt |fh._3j ,o0-,Fpttlo*;2.
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