
Red. . g,nusz Ghadck telefonule
Z,LOTE PIA I{'I, 10.5 (tel. wl.). Ty-

siąee kibieów i turystó,w, wyp$,ezywa-
jących w bułgarskich kurortach obser-
n,owało wrĘęig samochodów w Albe-
nie, lrtóry byl wstępem do XI,I ft,aidrr
Samocho,dtlwego Z'łgte Piaski. Po ba-
daniu teehnicznym sam,o,ehodów clcl_
puszezono d,o steftu ostatecznie ?0 za-
łóg z 12 krajów. w tym i naszą el<ipę
w skłaclzie: Błażej l{.rtrpa i Piotr M.v,sL-
$owstłi na
Tfi'E[ffiiez - Marek Pawłowski na
Oplu Cadeeie 2000 oraz na Polonezaejl
2000: Maeiej tawowial< ; Ryszard
żys,zlś,owski. Anclrzej Bialowąs - trVci-
eieeh Ondraezek a,ra,z łetzy KoIryIiń-

W pierw,szeJ grupie samoelredó$,l
wystartowal d,o wyśeigu BłażeJ Kru-
F8, a wraz z nim tak znani kierow-
óy Jak Atitla Fe,rjancz z Węgier na
Renault Turb,o, włoski klero,tł,ca Ador-
tieo Vudafieri (Fiat Abarth 131) oraz
na tyeh samyeh samoehodaeh: Andrea
Zanussi z Włoeh. Iwan Nikolew z
Bulgarii, a na samoeho,daeh Porse]!re
911 - IIia Czubrik'o,lv z Bnłgarii i [tn-
dorslaw Petko,rp także z Brrłgarii. Po-
kaz dosko,nałej jazdv i opanórrrania
s.amoehodu dał BłażeJ Krrrpa, który
wyprzed,zająe o trzy selrtrndy węgier-
skiego zawodnika Ferianeza. lvy,wal,
czyl pierrvs,ze miejsce, Trzeci na me-
eie wyśeigu był Andrea Zanltssi.

l ezwartrl llia czttbrikow. piąt_tr

,,Tnternationa1" w Ziobretr Pia- kaeh,
?0 załog wystarto,wał.o do I etapu raj-
dt,1, lieząeego 611 km. a w tym 16 od-
cinków speejalnyeh o długośei 2ą2 km,
NIetą tego pierwszego etapu znajdo-
wała ię w Siirven" Tam też prze"uvi-
dziana został,a kilkugo,dzin,na przerwa
a rvieczorem, w nieCzielę start db dru-
giego etapu,

Tr,asa rajCu, przebiegająea w noey
w góraeh Stara Płanin,a, była tru,d-
nym egzaminem dla kier,o:weÓw, a
ilakże dla samo,elro,dów,, Asfalt i szu-
trotve nawierzetrnie rfymagały czę-
styeh zmian o,pon, a strcyme podjaz-
d;l i kręte zjazdv wyeliminowały z
dal.szej Jazdy ponad 20 załó9. Szeze-
gólnego peeha miał Mar!"an Buble-
rniicz. Już na pierwszym odcinku p c-
jalnym,,zł,apał gumę'|, na następnym
sytuaeja się pou,t6v.yła i wreszeie na
3 os z p.owodu pęknięeia opony wy-
lee.iał z trasy. Skońezyło się na szczę-
śeie tlr]ko na dwukr,otnyrn prze,wraea-
niu auta na daeh i zawiśnięeiu nacl
lri l kudz iesię,ciometrową przepaścią.
Kierowca i pilot w_,tzszll Jedn,ak bez
szwanku. Na pierwszym etapie z po-
v.ro,clu awarii s,i,lnika nie doj echał do
mety Maeiej Stawowial<. \,. Pozostał.,,-
rvięe na trasie ttz_v nasze Polonezy
i Błazej I{rupa na swym Turb,o, stale
będąey w cz,ołówee rajdu.

Pd bicrwszym etapie prowadzt wło-
ski kiero,wca Vqdafieri, na drugim
nriejseu znajduje się Węgier Fer.iarrcz,
a na trzecinr Błażei ltrupa. Tych za,
wodników dzielą tylko sekundy. a kto
będzie zw},cięzeą eałego rajdu, prze-
konamy ię w ponied,zi,ałek rano.

Iwan Nlkolew. a szóste mi,ejsee zajął
Marian Buł:lerviez. Pozo,staii nasi za,
wodniey uplasowatri się na dalszyeh
pozvejaeh.- W sobotę o godz. 20.00 sprzed hotelu
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