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Blazeja Krupy

8zosy Dolnego $Il\ska po ra. 18 roicily Dajlepszych polsklch kle-
rowc6w rajdowych Da tradycyjnym rajdzle drugiej eliminacjl rajdo-
w)'~h samochodowych mistrsostw Polski. W zakoiiczonych w weddell}
19 bm. lawodach wygrala nloga oIsztyiisklego "StomiJu", B12.zej Krupa
I Jeuy Landsberg, na samochodde "Renault -12 Gordini 1600", przed
malzeJ'lstwem A. J. JarosZewiczami na "Flaole 1600 Monte Carlo" I L.
I.attarlm • M. SZl'amowlkim Da "Alfie - Romeo 2000 GTV". Wystarto-
wRlo 69 zal6r, a 49 dojech&lo do mety.

Wobec obowlllzujllcych ogranlczeil s.yb- Natomiast \"alka 0 nieoflcjalne zwy-
kosci do 80 km na godzln~ rajd reze- clestwo w klasyflkaejl generalnej
gra! si~ praktycznie na zamknh:tycb mistrzostwa Polski rozgrywanc s~ jedy-
dla ruehu odcinkach apecjalnych. Zlnia- nie w klasach - toezyl" sio: mllldzy B.
nilo to charakter imprezy, kt6ra umo- Krupl\ I A. Jaronewlczem. Obaj ~eZd*~
zliwila dzl~ki nlsklm przecl41tnym nR dobrze technicznle, du*o trenujl\, obu
trasie ukoilczenie rajdu k1lkunastu sa- nle brakuje odwagi 1 konlecznej dozy
mochodom ma!oJltratowym. _ rozs~dku.

zO!,aczyll~my wtee w .:a1dowe1 1m", Krupa _nany by! dotlld racze' Jake
prezre nasze ,.maluchy . Na obser- doskonaly pilot. W tym roku lIuiadJ
wowanych przeze mnie odclnkach je- za k1erowniclI fabrycznej "Gordiny" I
chaly s~ybko. doskonale trzymaj~c tak w wyscigach, jak I rajdach same-

I sl<; drogi. Szczeg6lnle mogla pod-» chodowyeh od raau wszedl praebojem
ba~ 81~ bojowa I odwazna Ja£~a do krajowej czo16wkl. Joso rywaIlZll-,
wnrazawskie] zslogl Szcztlsniak - SI· cja Z sespotem fabrycznym "SO-
nIRr.kl. kt6rej blelski "Flaclk" do- ten sam Jltrat nmochodu _ zapowlada
low~le truwat pe krtltych odcinkach s1~ niuwykJe Interelujllco, pod warun-
wyt<IlIowych. kiem jednak, te Mucha, Stachowiak I

Vulsella nle b41dll _ nleo:rozumla!ych
powod6w unlka~ Imprez krajowych, tym
bardzloj, te ostatnlo n ~anlcl\ nle
Idzle 1m naJIeple,.
Mote Jednak aaoznll trenowa6 t Itar-

towa~ tak, Jak to robl IOh kolesa, A.
Jar05zewlcz, kt6ry adecydowanle pod-
nosl IwoJe umlej,tnMcl I lego przegrs-
na a B. KruPII w tym rajdsle Die przy-
no.1 ujmy ani ,emu, ani Dowomu mode-
lowl "Flata ti5p Monte Carlo". .

swege rodllaju lenlaelll byte Da-
tomialt przegrana na OS-ach wlelo-
krotnego miltrza Pollkl. A. smora;
wh'ilklego. Itartujllclillo na najnow-
szym 250-konnym "Porlche Carrera
RS" Z oboma wyte, Wlpomnlanymi
kl rowcam!. OltatecznJe mlstrz raj"u
nle ukoz'iczyl. prawdopodobnle I po-
wodu defektu opony.
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