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$rzeł dwa łlnl gościllAmy w Olsztynlo srół$vy$b póIshlEh hlarorro6w lntołnobllowyóh l' vryaat$o.
wych srŁz dxiał*łzy aportu santoohołlow*go no orcla c pr*odstnwlclelaml &łówłcj Kol$tsji $portowo-
-Sarnoe}roilocvej, Żarządu Glówrrego Po'iskie5o fiw!ązku Motołorvego' okanJą ku ternu było podaunro-
wanie rnlriioueso seuÓnąL Job połtkr*ślil sekrcter! gtnt:ralny FZtt{ot., nie Jcst to prżypadek! 'ie opot_
ksnie oalhvw&lo tlę właśuir w stoliay. wBrmil t lłlErur, sporty cnmocbodorvt l rrlo$ooyklowó 3ł lt'lvo.
jelvódE'wic olsztyfiskinr dyFoyrllnem! berdzo oetlularrlyrnl. olsttyn{łrrie lięgnją po nąjwyłsue i'nolBn
z rnedalami miśtrzostw Polsk! włącrnie' W 0lsztytlp { woJecvótlłtwiu wychłrwalo eiq wielu późrriej-
szyclr rnistrzórł. mctlolistów rrrlstruostw *rqle,ta i Enrrpy, w xlłzyp*tlku *portu.!'rotocykls\vf6oo c'y
xnistr'łów ńutopy i ozolÓwych h.lerowoóęry krojów tlcnroktro$ }udowej w prr,ypodku oportu ołlpocbo.
dowago.

W sobotg przybyu do Olsrtyn&

'arvodnlfy 
l grście lIczestnlczyll

w ogóln()p0l$lileJ naladzle e1rty-
wu, podczaś ktÓrej omÓwiono
przysŻłoroczny regul&mln Ófer tr-
stalono kalendarr lmprez"

wcuoraj odbyło Etę uebranl3 ptó-
narnc (}łównej Komlg3t sporto$Cs!
* samochodowej. ila którym o-
glnszr)nc wynikl tegGrocznych nrl-
strg(}stw w rBldach lalYrochodÓ.
Wycb, wvśdgach płaskich l Eór_sk'ch oraz JazrJach oszcZędnośclo-
wych.

W gpotlianlu rpróc' dztsł&czY $
zawodnlków uĆ2estntcuyl} rÓwntet:
sekretar" 8eneralny pzl'łot. sta-
nisław szellcholv!'{l, py"ewc{!n!_
cząĆv wolewódz](lPJ Komislt Kon_
tl'olno-Rewizylnel PZPR w Olsztv-
nle' wiceplezes zÓ PzMot. Jaro
Mallnowsl(l, pTzervodnlczacv pÓd-
kotT}lŚJl raJdoweJ MiecŹvsław Grze"
EorcŻvk wyścigowej Miro$ław To-
czydłows'k!. l komlsarzy liportor
wych Jan Llronikowski. Klerorvr:y
Ż cllsłzlyr1skle8o ŚnecJallzuJą ś'Ę ]p
!aJclarh' na o{łoszenle \łYnlkÓ\A'
w tej ktasyfikacjt czelrallśIuy
wląc szczegÓlnie.

Frgedstawlający kle3yftkec'ę
I\'Iie{jzvsla$' G'zegÓ]'CYzyk pntwler-
dził wcŻeŚnleJsue n'eoflĆJa]ne do-
nieslenla stwierdŻaJac, Że ml-
str?em Polski w klasyflkacJl ge-
ne.ra1nel ?ostał I{'arlusŻ KoŚtrziłk
(A p Śl&Śki} wyprzedŻaleĆ RÓmu-
slda c'ba}asa (Ap \Ą'arsŹawslrl).
['uży sui{c€s ÓdntÓsł KruYsŻtof H(}
łovr'czyc !łe $tornllu rJlgzt)Ąt. wv.
walczyl oil ptąte mleJsce $r kle-
syfikacil. Rrnergiinej, B czwarta
wśyÓd klerowców lako, ** t!'Zecl
w,klaŚvf'll{acJl ublgniew Bar'tn

'egt 
ptlotĆtr. Mar'lan Bublewlcz,

'wvclęŻc8ł 
tfzech te(ofoc'nych e-

llrnlnacJl. Bklesyflkowttt\v został
na l0 mletscu. e lnny kleror.cs
stÓmilu ol8zttn dwukrotny

rnlstĘ Europy tsłefte, KEtlso * l{!$epffiym pllÓg?Yrr {06t6ł, t!ilfP
ua dtur:arrtyr'ru eln łrigułtyrr - (Ala &lorśkt). Mlłq

Arlłarllr!'u Galak" {tsfłrt:'qeł,w *i-"d'1xtr}'Łh'i"i$;i;l #fjl]-'iti;
łntBta,łÓŚts|aclr pol6i<l plervf$'y 6*_ HOłowqŻycn} 2aJnrl]!jąq dru8ie nrieJ_
unn' uplns<lw&ł slĘ nn .t0 ml{rl_ Ścc. wśT(id n*JlŁl)sł!'cl) Źl}i}jc'|lt
B(:u. Na 5b rJozyĆJl sk!asytlk0w&- slę t{hże st.}ntsław DtzelviĆckl,no nyszard.i Madf,Jczyke, n er Woj(:iecb Olclyh [ &dsttu$2; M^Er.-
88 Bo$dane Mueykq. ko{kl

xÓł1eo$ń kolalnąńś &lł'yflkńcll
d*nćralnolr l. .&lsshrs8. xosflłżA'B
(AP Śląrłk!} - lr$ pkŁ t"mlstf'
Fotgki), ! nomuitd cilAŁAg (AP
Warszawrkt) * !01 pk* (rvle€-
nr'!lr! PÓlgkfx & Eblgnlgw seren
(AP *(rekowśkt} - !80 pkt. d.
}ot{f8h sedow6k! (,4K ałenll€ślntk}
* lE! tkt.' t. Krżys'tof lłoŁoW"
eŻfc (Btontl olsttyn) - tTł
pkt.' 6' zbl!łnlew Ątłows}rt (AP
warBr.aY{'ltiil) * lsł pktĘ ?. i{lihał
I(ullkowskt {^P MorBkl) d 154
pkt., B' nyttząrd.Adarnek (.ĄP !dr&_
ko\vsh_l} .* 1$3 El<t.. 6. !to8d&n rłe-
f'n!r (Al{ Ezenrieśtnlk) * l91 pkt.'
10. 

't'aYteB 
YrU RLE!łIct (stom'l

otśctyn .l li-sÓ) ! 
'tyglsfd 

Żyn'_
k0w8k! (AP warĘawskl * r''so)
pr", 19f, pi{t," 1!. nr'nert Kqpe {A,P
ślłłśLl * Ii'sM), 19" rrłałpj Kłru-
PA (stsmll otEŻtyn) t plotr &{y_
frikowBkl (AP w-er$Źawskl) pÓ l,iB

tlkt, skla$ytihovrrno x{0 ilewodnl-
&.Ów'

Kl8iyflheł'o pllotów! 
'. 

MeyĆtn
Adgrstyr (AP lvlorskt) -- tl3 t)kt,,
8' n'larek Omclańttuk (stolnll ol-
Bztvn) .* l?4 pkt", 3. sia'ilonrE
Waterrtynorłtcz (Ap Morslłl} * 1s4
pkt., {. }\{ar(:ln syt"lste ('AP RŻe_
hlieślnik) _- l5l pkt.' s. ''anllsu
s'ęko!."$ki {ĄP Ś1ąBkt) * 

':l8 
pkt.,

s: f'lotf ProkulswiĆz (AP sl'Śkl)
-:- 1}1 pkt. NtieJsca d;lśu]'ch' re_
pl€ze!'ltsntÓw stomllu olsztyn: 4l.
st&nJsła'tr Dlrewle(kl - Żl 01ct..ł0. w0Jcl{:ch olczyk - 13 pkt.,
BS. Mariusz Markorkt * t? pbt,
sk!agyfitrolq,'ano ?1 pilotów. _

. !'llstrratlt Folskl w h!&$6 B-?t

'Ó$tsl 
N'IaElań liut'!€wtc'r.* w ht'_

8l€ A-1J BłlrżeJ Krl'ps. l<r'yŚzt(yl
llołołvĆzł'c otrs}Tlreg tyttlł Il 1'{-
Ćerri$tlzg Folśkl Ź( tf'eĆle miej*
5cł .x' klssle A*1{. Ąrlradh.tŚu Gs'-
Jek. ż rł},*zafdĆrrr Matlajezykten
rnJell rcr.rvarte mieJscc xr klasle
N-og, & Bo*dan uużyita $?wdl_
elył sEóste rrrleJscc w klasia A*l2.

. p Bla ytlk8ctt klut'owet, kolej'
qtłś{ b}łs nestĘlrujące! 1. ł.uto-
mołJtllslub Ś1ąskt * a{ ptlt ' 2.
Atd Ezemleś}njk rtr/erszav'a - 30
pkL' a' Automoblllśltlb l{rekow-
nki - $0 pEt.' ł' siofitl olsiztyn

- l? pkt." S. Automoblll{lub War-
llłwgkl - r{ rrkt.' 6. ĄutÓmobt!_
ktutr Dolnośtąskl - 3 pitt.. (pot}

Czołoull lłłerotłc,g storl'łlu $ls:ćgm, tegofog'nl rłerfat{$c{ M|strrastęl
.Fols}ci, od lerłej: Ełużej Krupa, IltzpszdoJ ^Ii'ołorłczglc l Mąrźo.* Bu-
bleusźcz u towarzyttloźe kżętovłnźku telcc!! lalnocllodou.eJ,li*ornilu
Włoilzźnżerzą śniadcgot Fot. E. ,|LrDzI(,I

d!.ł#.-E .ry *Tr !_ Ćtł.B%.ńffi

PZF&. ol, fowarown ł, t6-{l'' olsztYo. &edn;uJc bol*gfoo rp rbłedrict re6 nacł. Cłcłłcw' Palcł* lrl &!'łI-??. rrrtętrov fg,d. se{'} Ronso
^Zjinnlew.Zemanotuict 

tel. s3'23'7?; $tarlsław Jprrnłkorłicł' &orrri Bruł' f,lcoręk l,ełnlorłs}l Ctnlrrtgl sfi {i_l6. ńrul parlylł1, tptwl'.i Żvwrlośłlnwej werun. !74i Reportsrshi 3:{ 0ź-9h l;4łr6nłfo! ł Czylelnlkamt st'.?9_0ą sportowy s$ a3_?! (r* ntg-(lrlelą ei-'"ł,zgjl'ńortu"*loi
r*cmn s3's0 ź8; t}alt$łlpisy 33 ł8'4? MnteriałÓrł t *dJęr nlo tn*ówionrfib fędti&cla nio lwra*r- Wydaurłl RslV ..Pr*ła noiiłta nnnł.i"n
osłł'ó, tll Prrrtyaantd}lt llr tel' ??"*5 ?0. [r trłł8ó oglłezeń reitahoje oli oitp,rwiąili. lnfor'nreol! o p'""u',oi*orc ua"ic]nli-ptoctwil ęo(Ę{y s.llirrf legnł lrn" sr.'vr'eryng piTnlażn0go'


