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Na trasie raJdu Mi-licJa
obywatelska ustawiła na te-
renle zabudowanym radar,
który wykaza}, że większość
zawodników niestety poważ-
nie przekraczała dozwoloną
szybkość, za co zostali ukara-
ni 20 pkt karnymi. W rezul-
tacie zmieniło to ostateczną
punktacJę. Nowość ta 

'estsłuszna, kontrole radarowe
szybkości stosowane są we
wszystkich kraJach, gdzie od-
bywaJą się raJdy. Ża<ien rajd
bowiem nie upoważnia do
łamania przepisów droEo-
wych danego kraju; za łama-
nie zaś kilkakrotnie przez
jednego zawodnika przepisów
drogowych nie tylko płaci
się rnandaty karne ale m-ożna
zostać zdyskwalifikowanym.

w klasyfikacJi zespołowej
zr'yciężył Automobilklub
Krakowski. Najlepszym za-
wodnikiem RaJdu, zdobywcą
Pucharu Przechodniego im.
zbigniewa Maślankiewicza
został R. Nowicki na Renault
Gordini przed M- varisellą
na syrenie 104, zdobywcą pu-
charu za najlepszy wynik na
polskim samochodzie. Tytuly
mistrzów Polski zdobyli rv
kol'ejności klas: Jerzy Bach-
tin, A. Masłowiec, A. Kuś-
mierek, Ryszard No\a/icki,
Ryszard ŻyszkoB'ski i Marian
Bleń'
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VIII Ra jrt WaEzawski
ostatnia Eliminacja Raidc
wych Sammbo(lowych Mi-
strzoŚw Polski na rok 1970-

organizatorem imprezy był
Automobilklub Warsawski a
zawodom patronowała Fa-
bryka sammhodów osobc
wvch Polmo Fso.iw Ralrlzie brało udział 5U

zalóE' z terenu calego kraJu,
z lego 24 zalogi startowaly na
samochodach Produkcii FSO,
wśród których było l? l'ia-
tów125Pi?syren104'
VJU Rajd Warszawski od-

bywał sią na trasie długości
9fu km. obejmowała ona pró_
bę szybkości na stromej pętli
ul. Karowej" odcinki sPecial-
ne, próbę zrywu i hamowa_
nia i próby zręcŹnościowe'
próby szybkości wokół sta-
dionu Dziesięciolecia. \f,'t/ścig
na służeweu.

Zainteresowanie raidem
wśril warszawiakÓw bylo
duże.

Na stadionie Dzicsięciole-
cia naJlepgym okazal Się
Komornicki na Renatllt 'Ą1pi-
ne. Świetnie też wypadła sy-
rena 104 pr()wadzona ptzez
M. varisellę, pozostawiając
za sobą wiele wozów zachrd-
nich malek. Na próbie zręcz-
nościowej znów najlepszy byl
Komornicki. Niestety służc-
wiec, gdzie odbywał się ko-
leJny wyścig okazał się pe-
chowy dla faworyta K. Ko-
mornickiego, któr€mu w dru-
gim okrążeniu,'wysiadla''
skrzynia biegów i w rezulta-
cie nie ukończył raJdu. Na
zakończenie imprezy w go-
dzinact) rannyclr na ulicy
Karow€J odbyla się prÓba
,,górska'', na ktÓIej najlep-
szy wynik osiągnęła syrena
Marka Variselli.

Brawurowo ale pewnle po-
Jechał Lelio Lattari na Alfie
Romeo GTv. Dobrze również
pojechati Nowicki na Renault
Gordini, Bachtin na Traban-
cie 601 i Mucha na Fiacle
125 P. VIII Raj(l Warszawski
był pechowy nie tylko dla
Komornickiego ale i dla So-
biesława zasady, któfeąo z
ostatniclr prób wyeliminował
również defekt skrzyni bie-
gów.
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