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"Qór!!ta p_i!_y, pr._§y:. rtenowl tra.ilycylnł n8groilę w
§arnoohoilowym Be|drlc wtsty; kt/óry ror3srsno zb-iz 'tn -iń}"*
pomyślana |ako mlędzynarodowe osietccznlc r8rornadzlłi aartarol€.wa,t_czącą o punkty w MP ozolówkę krajomą. Abgcncia §. Zacsalv. kl,órvprzygotowuje slę do dariu rp UBA l- B,uadzll. oral ekliv rSÓsiartująecj, zresztą bcl lukccłów w Cr€chbśłoł"ełit, oowoaoiryał*, 

-tę

o_ oś&tccrnc zwyclęrtwo w Bejdrle .{illsly watcrytt- 
-praktycrnio tittoilwal kicrowcy: Ł llrutla l A. Jarorrcwtcr.

nocnC wokół grcąrrku t na Kuba-
lonce.

RaJd ódbył rlq t' DrryJrmngj. karrc.lal 6' .tmosferze l co cbcialbrm spB-
cjelnle podkreślić. bet konlliktów t
wledretnl dro8owyml Mo. Pięć rsdarów
i trży .,trafflpaxy'' nlo zanotowały naj-
mDiersrGto Darurreilia prrcpisów przea
3t5rtujących lawodnik6w. ogótn wra-
Żcnlc zepsul iGdEak zupałńlc nlcpc,,.
tr!6bni6 lakt wręcźcDla pucharów rty-
łąernl. kl.lowcom. zalogę w raJdul€
§tanowl ptzcćicż dwóch zavodrików i
orBEnirato? nie powinicn dapraejonowaćwytllku którcgokolwiek u Dlch, jedna-
kowo precujących na ostateczny wynik.

Czołówkę ni3zy€tt tajdowych ki€row"
eów tuekr teraz of,tatnia etimin^cJĄ,
decy,dUjąc. o tytulaclt Ml§trzów Pol-
ski. 8tanowl jl Rajd warszawskl oFĘa-
nir6winy § listorredżic, Ba któFyrn doj-
drle p?awdopodobnia do dawno ocreki-
lłln?Po plrez kibiców pojcdynku mie-
dry RobGltcm Mucbq , rowotacją tś8o-
rogrDcBo reuonu, Blajlejcn 8rupą.

Błażeia

_Po_ dwudziestu 8odu. Ja8d!, l prz"!a-
ehaniu 12 odcinków wyścitos,ych tóźni-ca Da mecie s.ynoBila między niml za-|edwie 8{ sek.' 9gyBrał dstatecznle B.Erupa u J. Landsbelgi€n na ,,aeniuli 12
Gordinit', dru8i byl A. Jalo3żewic" 2pilotem J. wojtyną na l5o-koInym
,,Fiaeie r25p' Morrtó calto. mlejścstrzeclg wywalcryl t. Łatterl z M. §ira.!ąow§kim na,Alfie Romeo ż000 GT"tr,,.

J. Bećhin ne t,Fiacle t60o'' Do hdn€j
feebniczni9 jeździe uplasoweł slę Dami€jscu lv. wyprzedzaiąc wyraźDie-star-
ruJacego na ..wartbuttu'' H. Mander?
i jnk żwvkle xmbltńie i hoioB-o j.łdża_
cych T. ciecierzyńsklego u P. MyśtkoE-skim, któr!,ch .,Fiat l25n tsoo'' bo rł.y-euerpującym tezonie je§t 

'ut 
jc{tnak

s,yraznle zmęezony.
Do raJdu w_v§tartowało 

'r 
załó{,

a imprezę ulrońcżyły {4. Duż€ mgły
i derzcz padajacy \łi npe:i na gór-
slrlch drogach Be§kidu śląsklego iżvwieekiePo rpowodo$aly 

'nacżneróznicc na mecie, r o ostatecrnyeh-
lotach ra.ldu zadecydowały odciiki K. !.


