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ponad lł0 zatoilnixów repre2€ntuiących ze§poły węgićr. Bul.Rurnunii. §Rl}, NRF. częcbo§łowacji i PÓr§ki. zfccyalowa-
fa§otyt€m 

'ych 
zawodów był nasz zc§ńli w któretó birvyach

o!9jnyrn §talteń naszycb, kicro\łcóĘ, fąjdo§-ych byl eajd T&tr _
1973, rozgrywany w okolicach PoPradu. rmpteza ia za§ózona łryŁ(do cyklu ro_zgrywtk o Puctrar Pokoiu i rriyja-ni. xa staiiie iia:§ęło ponad 1ł0 zatoalników repre2€ntuiących ze§poły węgićr. Bul.§ęło ponad lł0 za1loilnixów repre2€ntuiących ze§poły
tarii. Burnunii. §Rt}, NRF. częcbo§łowacji i PÓt§ii

jechali tD. in.. sobięslatr. za§&da. t<rzysztol |§,omoinickl. Marck \r3risetlgi prowadzący rv Bunktacji mistrzo§ts. kłańrł. §ocialistycunycb Maci€j §ta-woĘ,iak. Naj§raźDiei§zymi r}-walami na§zych kiero*.ców mieri być €Żecho-

i jechali tD.
i Prowadzź

slowacy i But8iarzy.

clExAwA TBASA l DoIrBA oR§ANIzAcJA
Tla§a tegoroczne8o rajdu póprowadzona by}a dlogami tatrzań§kimi tuż pruygranicy polskiej. odcinki speejalne i to afórilno a§faltove, Jak i szutrb*ebyly bardzo trudne l€chnicznie. Rsjd był tśż trudny pod wz8lędem nawigr"-cji, czĘio najlepszynr przykładem 

'eśt 
lakt, że pr7le?. samo mia§to Poprad

zawodnicy w ciągu Jednej nocy przejeżdżali aż śedem r6zy. l w tym mi€iscu
trzeba powiedzieć, że or8ahiżator za§lużył na duże brawa. nie popełniono ani,jednego błedu! Dzięki temu rajd prz€biegał,\ł +portowej atmo§ferze i do§ta8-
czył dużo ernocji.

zAsADĄ - 
pozA l(oNI(UREŃcJĄ

od s€!!egó począt}§r rajdu najgrożniej§zymi konkurentami ?źsady byli cza!
cho§lowak vladimir Hubacż€k i Bułgar I§a czubriko\ł. Po dwóclr odainkachspecjatnych okazało §ię Jednak, że cbu t]rm kierowcom jeszcze daleko dlkla§y nasze8o naj}epszego za*,odnilna. Jeżeli dodamy, że za§ada przyjeclraa
dc fupradu w przeddzień rajdu. st€rtując właściwie bez trenlngu, ti rakt tennajlepi€i obrazuJe. Jaka różnica dzietiła 80 od re§zty zewodników. Intefesu_ją.cy jest fakt, ze zas,ada prże8r€ł prawie wszy§tkie odcinki §p€cjalne na na-

: wierzchni a§faltowej, ale roż8romił rywali na drogach sztrtrowyĆn. udowod.
nil jeszcze raz, że \ł. da}§zyrrr ciągu zaticza §ię do ścisłej czołówki europej§kiej.

z polskich kierowców staltujących u" Po)skich Fiatach i,fzeba wJłróżniś
]uarka Yariselle, który jeclrał 2 Jaainą Jealynakową. zawodnik ten prĆŻeirto.
wal charakterystyczną boJo§,ość i ambicję - co ,!p,elekcie przyniosło nail€D_
§zy wynik dla Pol§kie8o Fiata. Maciej stĄwowiak uplasował się d§piero 1ła
trłe9J€j_,d?ieslątce. Natnmi3§1 Krzy§ztot Komornichi miał l}a]ICoszc rłrynlkiw§rod krero$,cow Polskich lłiatów na odcinkach specjalnych,-iednak zinyliłtraśę. zainkasowai 7 minut §ńżnienia i z, mozliwości riplaśou.iŃi .ii .i 'ao,
Dfym mrerscu ruc nie \łT§żlo, i!4.rzy Ęachtin i włoduimierz Markórł.ski -_z 

powodu },|Fadkow l]ie ukończy}i 19jdu. Na uri/agę łatomi,a$ za§ługuje po-stawa §tani§lawą Fiedora i §teraBa Ańtkietłieza w trabancie 60l.

__,q _§un!ę po§ta,tła Polakó!^i Jł.:.łopradzi€ nie może nastraJeć optymistycznie.\1'_kiasyliłicji. narodgweJ. z€JęIiśmy dOpieró ćzwartc miejŚct.. i'a'si x;"rrw..yptze8rywali odcinki specJaln€ nie rylk(t z Czeciroslowakami lec7,.lli.nie'r.z kierowca_mi innych nar(,d<,wości. r Jeszcze ploblcm, htórelnrt slanorvc z-,
Foswręca sie zŁryt maio uwagi. Naźdy Dunkr sórrłisorły !ikurll.zaopatrzrlnvl)ył v nowe opony najwyższeJ wyczynowej wartosci. Ńiestety] syiu;tla r.a-szych. zawodnikół 

'est 
zupcłr.ie inn3, -Ą]bo 

'eżdżą 
na polskicń'opbnatli 1uar-dzo dobrych.. ale ao Jazdy_ t!,:rystyczneJ),, elbo na ilponich Dunrop czy Pii€rli.tcz w wersji _ 

trrrystyczneJ._ l§ie od dziś wiadomo. że dobra i ' odpówicrln;nopona w_ rajdzie .samochodołym, tó nie tylk.) iepszy wynik, lecż lólvnieżwrększe bezpieczeń§tv/o,
}I. ALB§B

lt7yl§lKr liAJDU .1.3.1tt rgl;i

ltrdyrłial§alniel_ l}, s, Za§ada-E. za§ada (P$lska) * Porscbc 91l carr§ra -l _ph., ż} czubrjko\ł,-Kiraw (Bułgaria} - Atpi'e §enault 1600-* 
'r4r-;kt".

pkt., ż} czubriko\łr-Kiraw (Bułgaria} - Alpine §enault t600 - 2{4ż pkt.".
)rsak_-Motal (csRs) _ skoda coupe * 2.r?3 pkt. 4,| Żid,_ l,ylit (csRŚ)_
a_ lm-s - 2ł94 akt, 5) Ponec-Turek (csBŚ} - 

'Renault r2-c;rdini'*pkt d), q!Ą"!.y -: syrowatko (csBs} _ Śtoaa' tto-tt ". 2340 pit
-Hrsel (c§Ęs} - §koda uO_LR _ 258{ pkt, B) Pavlik_Rudi (l

§6 pkJ: lr}, §rnsky _ syrowatko (csBs} _ skoda 110-8 _ 2-ą40 pkt. ?) K3*
!as_- Hrsel (csRs) _ skoda 1rO_LR _ 258{ pkt, B} Pavlik _ Ruda (c.§a§) _.
koda 120-s - 2ór5 pkt, 9i B}ach§a-Cermak'(csR§) - §kod,a iro-r-x -§) - §kod,a ilo-L}i

2590 p!t,.10} §imek_ i<otex'lcsns; _ skoda 1o0 _ 260{ bkt.
_16). varisella _ Jedynak {Polska) - PF 125p 1300_ź69ó 

-pkt, 2r) stawowiak *
c3y?yk {łol§ka) -: PF 125p 1500 - ż?43 pkt, 40) Komórnicki'_ Krupa (Pct_
§ka) - PF 125p 1500 _ 3110 pBt, 68) Fiedor - Antkiewicz (Polska) _ -Trabant
60r _ ł!85 pkt.
__ §p_olowo: 1_. 

_ 
csBs * ?633 pkt, 2. Bułgaria - 8{6,7 pkt, 3, RuĘlunia _

8513 pkt, {. Pol§ka _ 8§4s pkt, 5. §&D - 8816 pkt, 6. wę8ry _ 10 {83 pkt. *
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