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Rajrlorrrł,v Llr:z,estnicz,l,!i ,łiqł rł, pięciu eii-
minacjach n]i trzo tu, Polski. l<ióre b_vł_v ro*
zcgt,anp na zttarznip ]tl,ńt,s;lej 1rasie niź. Co-
tychczas. Praede u,szysikinr zmnie.]szono ilosć
kilonretrórł, na trasie tTw" tll{reżnę j, Wpra-
rł,dzie mniej h.yło rv zrą.iąz.]ru z ,l}'.m trttdoo.',rli
narrligat:v jn} r:h, to lt, nliejsce t.y,-,h rrłalwir:ti
wprou,acizono t-ięr:ej odcirrlłóul slrpcjalnyclr i
riclrł,ość ubiegłego jeżOtru ..- odtinki litlritn-
1ł,ąne, Imprtlz3- hl,łv ro'tgl]},11,ane rł,łaśnie na
t.ych crir:inkat,h. J(ierorvc},- nrieli ł,ięcej okazji
rnykazania rł.łasnyc!t umiojętnrrśei. Dorjatkrl-
urJ,i,]n rltllucinjclriem b!:ła jaz.rln ul nocJ,, Pł-
starlorł,ierlia te lvesz}v 661 1ę,g1lliltrrinu rajdó,r,
ze rł,zględLt na bezpiecrerl-.two ruc,}tu rla trasie
imprez. Pl^r.pr]etna plqclkclść: na trasie okrqż-
nej rvr.llclsiia 50 knrlg<rdz,

.!ihrłicenie drasy, zvriqkszenle llo ci odcin-
ków specjalnył:h, wpbieranie do imprez dró
trudnyclr technicznie i lrieriziurłrr,yth npo-
wodowało, żf nb mel,y rajdórv meldowało rie
coraz więceJ wozirw, slrł:zególnie w klasach
nlższych. Flaty lŁłiF, 1fahenty, Syren}, tan{r-
wiły łręnto połrad prrłowę uczeltn{r:łących
lvozórł,, łtorły kołit ryć lmpre z}, dńqht
lmieszezłnirt xię w ohou,iązującym półgodzin-
nym linrici* spriźnleń, łlo darvniej dln wielu
znwodnilłórł, l sanloclhłtdó* hylo nie do nsiąg-
nięein. \Tiększa frekrłnncja przedstłwiciel{
niższ}rlh klas gtworz},ła dodathową atrakt,ję
dla w,łaśt:iłlieli pojazdów tańsaych, btrdriej łlł-
stępnIt:h.

\trI i'ajdorł,"rt,lr itnprezach o mi-sttzc}shło P,r]_
ski zadebiLitorr"ał Fiat 126P. Ryrvalirar:ja r

y,,nna- j i Tiabanl arni na egzemp]at,zu se-
.!jn_.m nie u.l-pacila na korz.vść .,maiuł,ha".
iĄłlnł próil.v prz}-stosowania do eelórv raJ"
lSpvch wykazały, że po niewielkich prze-

róbkach można slurorzyć riobro autó pot*
toqre, Plan}, na l;i,m poirr rna Fatlr;ka amo-
chodólł, rr*n661łlych w Blelsklr-Białej, Liczy-
m5, więc. że lł, hieżącyryr ezr:nie startować
bęrią rajclou,c;. z d:łiału spolltu tej fabryki.
l AK WYPAI}ŁY organizacje eliminac !i
l rłjdłlwch mistrzostw Polski? r-a ogół nieJ nlÓżrra był<l mieć większych zastrzeżeń do

praey or8anizatorów. Dał się zanważyó narvet
port,ęp w nlektórych łlziałłninch. Np, hardz<l
poprawiła się sytuacja w zakręgie pomiaru
czasu. Nio hyło już lł, ubiegłym rłlku imprezy
hez urządzeń elektr;ycunych l elektronicznyclr.
Fonriar ręczny sto Orłano .iedyni* rn, celu drr-
blowania zabełpieczające o, Nic wszędrie
"iełlnak p otraf iono rv_vkorrystaó zdobl,cze teclr -
nilii. Ha Rajdzie Folski dtgrln dł tkandalicz-
nes0 rł-fĘcz opóźnienia łl{łoszenia wynlkórł'.
.Impreza mia,ła tharnkl,er mlędzynarodowy l
nle przysporzyła nam najlviększeJ chwa15,,,
Zarnąd, Głó\ł,ny FZM $" wyniku połttępouianla
wyjaśniające o zawiesił Automobilkluh Kra-
kowski w prawach orgłnirowania R,ajłlów

l)łrbi,zę 76p1,92ęntowanO un}i jętnośći organiuac:fj-
ne , r)śiatniej e]intiilacii MP * Rajdżje War uaw-
]{im polskieEo }'iat8. wslrlilnte u Fabr:yką sam0-

ći]odów o<0bo lych na żeraniu dołożono Wiel
siararl i wysiłku, b]r ua łużyć sobie ne prau'ó or-
ganize cJi el,imilló cii }tistrzosŁlv Europ!" !trb Pu-
cłlalu Poko,iu t pfz3rjaźni, ok8uało się podazas teJ
iJnplćuJ, że i tll nle ZłgrałT \vsz},słkie tr},h},, 7F
slłńich nbl\WiĘrkó\ JliP ,vwiątało się kilkU i,]źia-
łanu],, kieInn,ilikO\rJ od(l1nkóv, ś;pćcjalnllch- zr?sztą
je t t0 tały prolrlPm, IHpfeż}, obiłilgiwa-n" plżeż
wiPlu k0fii łtz]" snoTto$,ych, kxóryeh pTaca nlł %a-
bełpiecxyć prnu.idłrru,y przebieg rajdu. okezrrje się
(./q t0. że kilkll nieofllr(|wiedzialn!-ch dZlałafz}, po-
trafl zlrisc(,zyć \1siłek iDnrćlt, -l? ma żadnt,rl!
środkńw dysćypllnarnychi bowiorn lrldrig cl pratrrją
po} cr.uie. Propffnlljgmy. by na hardzio.i odpowić-

dżialnl'ctr tenos,i kach "atrudnić dzinlaez1. na zł-
3afl3ćh rrmów linarrsow'!,ch. Łatwi j będziG wów-(.7ł P8raklvos"sć pod.!ęte zoho*,iązłnia.
ll lElvl{.]t,F nowych nazwisk pojawiło siĘ
H u.śród najlepsz},ch, l-a miano rertelae,iil! ułliegłego sezonu rajdowego zasluguje
poJawlcnio się Jako klcrowcy BłażeJa Krupy,

hia,zwiskłl to Jesi rnane oel kilku lat kilrinnm
alrtomobilowym ze tartórĄ. Krz_vsntofn Kn,
młlrnlcklego" Plzłł kilka seznnólv l]ła*eJ
Krupa był Jegn partnerem. ,,zaliezając" mię-
dzy innymi RaJtl Molrte Carlo. W ulriegłyr:n
roku spróbowal sil jako plerrłszy kierowca,
PilOte m Jego hy} .lerzy f,,andslrerg, rńwnież
tloskolrał}" rajłlorrdee. Para l.a na Rłlrarllt 1!
(iortłini nie dała żadnych szatls l"l,,*aiłlłl.
rłl,gryrvając eztery eliminaaie. }!rakowł,!o je-
drrri* piątegłl sukcesu n, Raiclzie Warszarv-
skim. Prowadzac z przełllatsą ff milruł, złstall
łlaje*hanl przer Fiata. trł' biezi.it,r"m serr)nió
R]a;trj Krupł zal.rjerza st3rtorl,a11 rł Pricllarzc
Foko.iu i Przyjażni --* lo,1-Ęrr"r,,*ar]),,,l- hlri-
rteh rr" uhiegłr,nr rqrkrl tl"iutnfo,,l,ał \]'4.,itj
Sf a rr:o",łi ak.

Fo pieciu o.iiminarjaci,l }lP iĘł.id i{:rliii.1-
ri!}lra. T)oinnśląski. Prl]ski. \V:słr, i \Vars;a,.,,-
ski) nraksvtlral'ną iiość pllir1,1,I,ól.r, ---, 3$ ;łrjatlll,*
ciTvie za}ogi. W ]<ia,ęie 3*-4 _u\rlanr }Ilsłeirł-it"
i Tś,r,ż:YiiZtóf Pił-rt|orvski z Alt1ol,nr;]lil{,llllltl Ś',i
lkiegrr orar u, hiagiE g-*,13 l,e]io I all;rl"i i llTa-
rek 5zrarn crrł,ski z Au tclrrrobi.] lr j u.bir'l{,ż a r,(za!,,-
sk ir,g o.

(Jto nristłrowle Polsl<i q" pnszlze.qóJnycn,
k]lsath i qrtipae}r:

Kl, l*2 sr. I żbisnierł" l Rłg,ilnrił Sara.
hnwsfpt kL t*' gr. ll .Ąnrirzej {,uhia,k i :'Ur-
rek rczepańskl, ki. 3*4 Er. 1 i trLĄriarn lrya-
słowiec i lirr,y*ztof Piłtrowski, lr.t. 5*^{3 sr" I
Zbignie}ł, By mont i Ma,rek Farv,łolvs'lii, l"-"'!.

5-,6 gr. tl Henryk Mandera. kl. ? ql. ł i:{,rr -
stiarr Bielowskl, k!, 7 gr. It r\lbin ti kl
i Krzysztłlf zaykowski. kl. 8 gr. l Ton:asz
Ciecierzyńskl l Fiotr &tr-sthowski, k!. 8 sr" tri
Blażej Krrrpa l Jerzy Lanr"lsberg, kt, 9-_13 gr.
I I.cllo l.aliari l Marek Szranrorł,ski, kl.
9-!8 sr. II Janusr Wojtynł.
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