
Evłlycięstwo nle pruyszło łatwo

trasi,e Rajdu Kgrmora,na
sensaeji nie doszło. Fa-

wory,ci: Marian Bublewiez
i Jacek T$ypych _nie zawi,edli
o1sztyirskich miłgśnikor,v sportu,
zw,ycięzając mimo kłopotow
technicznych - 

l\fi/ ich arnccho-
dzie" Posiadająe napę,rl na eete-
rY koła ,IVlałda, ila nawierzcłt-
niach szutroW},ch była W, każ-
dym.raze,rn srybsza od prae,dnio-
.napędowego Renaulta zą}ogi Att-
drzej ,Koper - Krzysztof Gębo-
ry"

Cl ostatni Jeehali wrrjątko,wo dy.
nanricznie, ale ieh aystr z odeinków
rnyścigowych okarat si,ę w ostatecz-
nym' rozrachunku o porrad , minittę
za, maly. Ęaja Kormorana byt irn-
pfeuą itrtpresująeą. Na liczącą 5I0
tgm tra ę, na któreJ elokalipov!,arro
ż3 odeinlri specjalne o dłttgości 165
km, wyjechały 3 załosi. wie piertv-
ze próby odbyły się na .statlisrric"

Fo bieżni ;iechaly równocześnie c?rte-
,ry poJazdy, Iribice wigc mieli n& e:o
psrJfitraeć" Kilkanaścle tysięey 1*,i-
tlzów <lbserworvalo te* wyścig ulictr-
riy, wytyclc.ny bardzo trafnie i śrriet-
nfó ąarózpleeŻoŁy" iedząc $ygotlnie
na skarpie nnożna był'o ob er$:CIrvać
rvalkę nB trasie, porórłnać technilrę
Jardy po zezególnych kier,or*,cótv,

Lo y rajdu zdeeydowaly ię Jed-
na,Ir lla leśnyeh duktach ota,% sztl-

A
to

&Iar an tsuhlewicn ffie nyhsny

TT Haldzie KorI BOr&n&
tr,owycb drogaeh. PoJedynelr Maz,d
a Benault aatrońezyl się sukeesam
tyeh pierwszych: lp walce o 3
miejsee Mirosław Krachulec l Ma-
rek Kusiatr wyprzedzili BłażeJa Kru-
pe l Piotra łrystkowskiego.

l}obrce spisali się P" Petrycb l A.
Skorupą lłtóray wypraeclzili liotegów
ź list_v priorytetottejn jadącyelr nn
Poloneu&ch. "ttl* szczególne jednals
sloura poclrwały zastusuią -Pa,wel
Przybylski i slaeiej Wisławslri. któ-
rzy ",ne ,rpoloneziei) z silnikiem t500
ż turbodola-dowanietn, uplasowati się
ną 6 , połyeji. żef ekipy F'' O -Ja,cek Bartoś _; rniał powotty ' do
uaelorvolenia: n& mecie z*melito*,al
się th.t<że .drugi .rpolcttcz tufb6" -JłrrurĘ zerln i lllarek Oziqbtó 9 ź&,*jęH, fi lckatę; Jgnusu b}rt nrniei,
szczęślirvy ; prue rsl z Pawłem,
co było ćh}",ba jedyną ni r}odzia,n-
}ią" Fckazał się też Krz_vsztof kal*
Ęt '(% .}" tilroczkolvsliimt. któr}: n&

FSO gruuy lri, lry} clziłlrviąt3,. tri'śrłlfi
.rmnlUchórvllwgrupie.1ąttzec:i,ę
zwycięs{rvo orlnieśli. {t. Her[ra i A.
Tłłrej. lV grupie i trT,\,& 1rri.ietlyrreX
porrrięclay 'J. ikorą i J. eieińskirrr
oriŁN M. 'Fitoniem i f., Kozielem.
Tyłn rażem wyra.żnie lepsi (ctr$ć
nie zabraltło przygód nn trasie}9
okazali iQ zar*,odnity Ąutoamolrit-
klnłru,, Warszaws;t<iego, , którzy Sziekttemu , zwiększyli swoie' szansb ' na
rdobyeie tyułu, nristrzórv Polshi.

TerazOpecboweaeh.Zron*
kantly<tatórv do , mieJsea w ezglówce
iwarels adorvski i Grzesorz Ga
,skas.owalir rajdórvkę jespeze pod-
c?la,s objazdu trasy. Na 'przedosta.t-
nim G i_ie na skutek defektu qllr r}-
fat! ię Rornuald Chałas i Z{rigrrierv
Atłon slri" Nie dojectrat do nety fi&t
126-bis prowadzony p.tuez K. Ko-
cuura., K. tiodrvod i' illi. I(aeznrarek
kitkaset ikilonnetrórv podróżowali bez
tyln ,i szyby. Na tra ie odpadlrl o.gó-
łem 3{ poJazdy ehoć obyło się be.a
grcźnie-Jszych . wypadków.

Orgarrizatorom nateżą ię brłwa
ża _ opraTTę zarrodówr. zalrońeFenle
rajdu, połączone z wystgpłnl 'arty-
stycznymi. ob etwowało prnwle Z0,tysięey rvidzów. Z.darzyly ię i drob-ne pot&nięeia, ale aI< zapewrińl
dziennik atzv ! zawodników lroman-
dor R. Mieklewiez za lolr będzte, Jeszeze leplei ! Imprezę ogtądały teŻ
tyiiące' tudri na trasie poua mta-
stgm. zlto,da |efr,nak. że tribtee nie
zltw ze reagowali ostro na ehuligań-
skie ząehowanie się lrrnyeh. Z;nólvpoidwiłv się na odóinkaelr s}reejat-
nych ząpary 8 ka,rnieni. ,r0mi,ianieleh lroŚztowało mnie stłat6 seliund,
a dla Bomka Chala-ca zaRońezylo
ię utratą punktów d,o mistrnoCtw

Polski' ;- opowiadat o tlrru iltey-
deneie Blażet Krupa.

TrVilIIK!. Klasyfikaela generetna:
M. Bublewlez E J. ! ypyeh (Mazde
3231 -; 60r3i!; 2.' t. Koper - K. Gę-
boqys (Renautt tlT) Ę 6t.35; 3. M.
Kraehu.lee - 

. M. I(uslaB (tvlazds S23)Ę 64.7? 3 ł. B" K3upa i P. &lystkow-
skt (Renarrlt 21T} - 65.70; 5. p. pe-
tryeh - . A. korupa (Polonea 1600}
66.26; 6. P. Przybylski - lWaeie|
Wislowskt (Polonez - 150fiT} T 63rP1:

Klasy. '! 
-01 '-l t", J. llrora - J.

3eicińslłt (lĘet 126łr} ; N-0? . - l. K.
kbl lri J. slroezkowskl (FSO

trńO} ; A-11 - n. Herba - A. Terel(Fiat t26pl ; A-12 - 1. J. l)yszy -J. ubstylc (Łada}; A-tł - P. Pe-
tryeh A. korupa (Polonez t600} 3 ,

B_Pl - A. Kopet - K. Gęborys
.(Renautt 11T) ; B-23 _ !lt. Bubte- .

wieu - J" tffivpyeh' (Mard,a' SU3). ,źe.
tpolowot t. OK tomil Otsfinr

ą


