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(180 KM},
przy masie 9ffi kg zaparniało doskonałe przyspieszenie rłłszystkoz pojemności
7 drn3. Ale z wtryskiem patiwa i tuńodotadowaniem, uwzględniaiąc węołczynnik 1 ,4 przy takim doładowaniu w rajdach {bo w Forrnule t iest rowny 2} nasi za*odnicy stańowali w klasie
do 20ffi cms, oczywiście w grupie lV.
Takirn samyrn samochodem R 5 Tuńo miał stańować stały i wielolet ni
- Węgier Ferjanc z, alew wyn i ku kłopotow
celnych plzyiechat starvlm modelern R 5 Alpine.
Flowniez zgłoszone zagraniczne załogi w tak szybkich samochodach
iak Ford Escoń R , Porsche Carrera, Fiat 131 Abańh a nawet de Tomaso
Pantera, nie stawity się na starcie. Ęstańowały natomiast trzy Benaul
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konkurenffi
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5 Alpine, tęy Ople Ascona, fabryczne Wańburgi

i

Trabanty 601

w grupie ll.
Bardzo dużą grure stanowili zawodnicy iugoslowiańscy, dla ktorych
mistrzostwa krajovve rozgrywar są w trzech klasach: l - samochody
produkcii iugoslowiańskiei grupy 1 z silnikami do 785 dm3, a więc po
prostu Zastavy 75S, ktorych startowało ń24: klasa ll - rownież samochody jugoslowiańskie grupy 1 z silnikami od 786 do 1150, a więc
Zastavy t 1m, ktorych stańowało l8.oraz klasa lll - samochody grupy 2,
do 1150 dm9, glownie odpowiednio pnygotowane Zastavy 1lm, których wystartorało 14.
Tak wtqc naiciekawszym amochodem raidu był niewątpliwie Renault 5 Turbo z plskimi zawodnikami. Po obiechaniu trasy rajdu Blazei
Krupa rozpcząt pierw ee ostre proby no$rąo R 5 Tuńo, ktory przecież
ma cęntralnie urnieszczony silnik o dużej rnocy i tylny nap$ - v'lymaga
więc innej techniki iazdy niz doĘchczas przez wiele lat eksploatowane,
przednionapędowe R 5 Alpine"
Już na pierwszyrn odcinku specialnym o dtugałci 8 km, rozĘranym
w kilkanaściekilometrów po starcie, na krętej drodze asfaltowei Krupa-

-Mystkowski uzyskali najlepzy czas w raidzie, co prawda tytko o 2
sekundy przed Włoclrem Fitippl w Oplu Ascona i 2 sekundy przed
Ferianczem, ale iuz od pocątku obięli prowadzenie w klasyfikacii
generalnej rajdu.

Na druginn odcinku spcialnym, o długości1 km, Krupa-Mystkowski
znowu uzyskali nailepszy cza , ale już z przałrasą Tlr eR-uffif:ńea

ffi.

W czasie treningu miałerrr możliwośćprzeiechać lragrnent
ostrego i krętego odcinka specialnego w Raidzie Jugoslawii

fienaultem 5 Turbo, siedząc na mbiscu pilola, obok Blażeia
|(ĘłpJr. Wrażenie iest pfiorunuĘce. Pierwsze zaskdffi
silnik iak na grupę tV i tak du,żą iltoc iesr cichy, dzięki
utryskowi paliwa r aguie natychmiast na każde przyspiezenie, a duży ndmiar mocy na kolach powoCuie, że większośćzakrętów Ęłgęi(rgpą pokonuie g pelnym pośliegu
kontrolotanym. l to pr"y szerokich tylnych oponach Michelin
,źXrl5S/VR-36
lub też 2eI-13. Przyspieszenia ą bardzo
dobre róurnież dzięki sportowei, pięciobiegowei skrzyni biegóry. amochód proradzi się dobrze, nisko ,, iedli" na
drodze, eo nb jest iednak zaletą na odcinkach terenowych.
XV Jubileuszowy Raid Jugosławii stanowil koleiną eliminacię mistrzosfir Europy (ze nłspdcrynnikiem 1} był rowniez eliminacią mis-

trzostw Balkanow i Jugoslawii. W klasyfikacji generalqłei w dotychczas
roze gra nych czternastu Raidac h J u gtosław i i arvyc ężal i rozn i zawod n cy
w rożnych sarnochodach, pczątkowo w Zastavach 750 (lata 196748}.
W 1g7 roku nailepszy był Maurizio Verini {Fiat 112Ą Abańh}. tfi/ latach
od 1976 do 1979 nailepsi byli zawodnlcy w czechoslowackich Skodach,
i
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a ubiegłoroczny raid zakończył się zwyciptwem Węgra Ferjancza
w Renault 5 Alpine, preed @eięm KruBą w takim amyrn samocho-

dzie,przyczymdebiutująffientanciPolskimietiFwne

uan e na zwycięstwo, ale iednak nigdy dotychczas Polacy nie wygrali
tego raidu. Wtym roku koleinośćbyła odwrotna. Wygrała załoga polska

pĘed wę Lerską.

Organizator rajdu Auto-Moto-Klub Akademac w &lgradzie, pod
patronatem.Cnvenej Zastavy i Fabryki Wyrobow Gumowych, pnygotował urozmaiconą i dośćtrudną traą, przebiegaiącą w znakomitei
więkxościdrąami gorskimi, połozonyrni na poludnie od Belgradu,
gdzie zlokalizowano start i metę ińprezy. Cała trasa o długościok. t3S1
km, zawieraiąca 28 punktow kontrcli czasu i 18 odcinkow specialnych
o tącznej długości363,5 km, podzielona została na &rva etapy, z przerwą
w Divcibarze. Co prawdaoficjalnie byto tylko 34 kilometry drą nieutrłlardzonych, teronowyeh, ale iloścdziurawych i rozbitych asfaltow była
znaczrłie wĘksza
Do raidu zgłosito się az 137 załog, w tyrn iedyna polska aałoga - Blażej
&upą; ŁtqBw idfst!9!Ls&m, po raz pier,łłszyw najnowocześnie]szyń
modelu Renault 5 Turbo z centralnie umieszczonym silnikiem i tylnym
napędem. Blażei Krupa dysponował po raz piernrszy mocą rz6u 132 kW

Ferianczem i ń 46 sekund nad Jugosłowianami w Opel Ascona
W ten sposob Krupa z Mystkoryq[inn na dziesięc odcinkow specialprząrywaiąc tylkd ieden
nych
o 2 sekurdy z Renaulterrr Alpine furiancza. Już przed 4,S4odzinną
przenirą krupa z
zfuydowanie prowadzil i w klasyfikacii
generalŃf iaid&
W drugirn etapie nidu na csierrr roząranych odcinkow specialnych
, mając it ż dużą prze\ń,agę, wygrali sześc odcinków, pząryvłaiąc tylko raz o iedną sekundę z Ferjanczgm i 2 sekundy
z Filippim, ktory iednak maiąc punkty karne z trasy za wcześnieiszy
pryiazd na punkt ontroliczasu, padł na dalsze miejsce i nie liczył się
w czołowce imprezy.
Na mecie rajdu w &lgradźie zameldowało sĘ tylko 27 zalóg, awśrod
, ktorzy jako pienrrsi Polacy
odnieśli zdecydowane zwycięstwo w Jubileu zowym XV Raidzie Ju osławii, prowadząc w imprezie od pierwszego do ostatniego odcinka
specialnąo raidu. Na ic}t sukces zło:żyty się nie tylko osiągi samochodu
R 5 Turbo i ich znane umiejętności jeździeckie i taĘczre, ale rownież
niezavrrcdna praca rrcchanikow senrisowych - zastużonąo Bronisława Choiny, ktory od wielu lat przygotgruie samochody tsłażeiaKrupy
i Zbigniewa Krynickłąg oraz kierownika skromnei ekipy polskiei,
ktorym był Wodzimierz Sniady.
Eępi KruW po Ądzie powiedzial: - Pa wielu latach startow, mam
naTffiiffiffioch&, na ktary czekałem, z ktorymwiążę duże nadzieie.
Trasa raidu byla dobra, z wyjątkian ciężkiego odcinka terenowąo,
ktary i tak cała czołowka przejechała bez spoźnień, przy bardza dużei
idnak możliwościuszkdzenia podwozia
W\lNlKl: 1. Krrp-llvs$q!ĘĘi (Pdska, H 5 Turbo}.
2"
Alsne)'6nr 2ts, 3." kuricz_Kuibus
(Jugosławia, Opel Ascona} 21m 25 ,4. Heimburger-Weitz(NRD, łlUar&urg} ahn 44ą 5" Kuźmicz-Bastar (Jugostewia, R 5 AlBinei 2'lm 5s.
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(I} - t4a pkt; 2. Jean-CĘaude Andruet
Hannu Mikkoła (SF} *ffi pkt: 4. Canela(E} -ffi
pkt: 4. Josef Heider (A} - 64 pkt; 5. Ari Vatanen { F} - 6tpkt:
6. Lasse Lampi {SF) - 56 pkt; 7. Sig Blomgvist fS} - 52 pkt:
8. Pentti Airkkala - (SF' # pkt:.BłTgi Krug FLt - 20 pkt.
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1. Adartico Vudafieri

- lffipkt:3.

