
§obisław Zasada nie r§taje
w gonitwie za punktami, nie-
zĘdn_vmi do zdobyeia kolejnegł
tytułu rajdowego mistrza Euro*py. Dalsze ż0 pkt., dające mu
miejsce w ścislej czołórł-ce zdo-
był na tegorocznym Raidzie ż}a-
te Piaski v Bułgańi. I(onkuren_
eja nie byla wcale łatiga, b§-
rMem imprezę ukończyło i zo-
sńło sklasyfikowanych ż3 zało-gi. Nasza ekipa S. Zasada,lR.
Zyszkowski zajęła w s*7m Por-
sehe 91t pierrłrsłe mreisce w kla-
sytikacji gene.palnej, zdobł,wając
,{xzeszło 800 Skt. płrzewagi ,nad
ekipą K. Kleint/J. Berger w For-
dzie Ą6. §a trzsci€j pozycii zo-
stała sklasy{ikowana załoga ju-
gosłołriańska J. PalikoviclH. Te-
rzic rł, Renarrlt 12 Gordini, a już
tzvańą eklpą bylą nasza załoga
*, BMIY 200ż _ A. §morawińskil
A, Zernbrzuski. Na sześć naszych
ekip, które wzięły udział w Raj-
*zie Zloie Piłski te dwie ,doje,
cbały do mety, §zkoda. że zE-
rórrłno Porsche Bienia jak i trzy
Pol§ki€ Fia.iy 12§ P nie ukoń.tzy-
ly imprezy, bwiem zabrakio
trzeciej sklasyfikowanej załogi
ab;v nasi raidowcy lqygrali Rajd
Złote Fiaski w klasyfikacji ze-
społowei o Puchar łkajów So-
cjaiistyczłych, W efekcie w iej
konkurencji zwyciężyła e]<ipa
Z§R& prled NRD; inne zespoły
narodowe zo§taly zdekompleio-
wane. Nie zdobyliśmy więc cen-
nyeh punktów & puchanr,

Przyz*yczailiśmy siq do suk-
cesół, rajdowycb Po}skich Fia-
tów {Rajd Akropol.u cz,y Monte
earlo); w Rajdzie Złote Piaski
ni,e uczestniczyła ekipa fabrycz-
na F§O, pojechały trzy na§ze

zalogi Rą pr_t-x.atnych Pors$*'
Fiatach i niestety. żraón, z ńc&
i:nprezy łie ukończy}a- §ić łdaló
§iq powtórgł.ć ubiegłomezrrego
sukcesu J. Bachtiłowi lprzytlo*
min*rny, -żr w ubiegb.m mku,
zi*jąl-cn xr Rłidzie Zate Piaski i
dcsho*ałe drugie r*ieisee w kla- ]
s;:fikacji 8ienerattrei} 
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jegłr Polskim Fiaeie uleglo usz-
kodzenitl sprzęgla a następnie

bi*gó*,, nie osiągaąi
mely Mrówcżyński. rr kórego'
samcctrodzie ur§rało się ueho re-
soru_ Ró*,nieź Sttrrarn un§§zolli
był óo wrcof,aaia się z impreą,
po zablokowaniu skrzyni biegóv;
w iego PF 125 P, Porrtónyła się
znana prag,da, że nie moirna itą
t_ł-ch samycb saocthodaeh prze-
prowadaać treningu i odbywać
ratjdu. A tak niestety, zmuszetri
byli ,rajdoułać" po g,lł8*rii nasi
kiercwcy lul P+lskicb Fiatach
iż§ P,
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Indywiduelrńc: l. S. ZasadalR.
Żyszkowski - PL - Porsche
9t1 - ?§{'4,{ pkt.; Ł K, l§eint/J.
Berger - NR}. - Ford 2,6 l, *
8ż9l,§ pkŁ; 3. J, PalikoviciN. Te*
rzic - YU -§enault 1ż Gordi-
ni - 9096,3 bkt.; {. A. §mora-
wiński/A, Że,rńrzuski * PL -§Mli} 2002 _ 9§02,t pkt,; 5. R,
Altenheimer/F'. Apptl _ NR§' --
Porsche §ti T _ 9$§§§ pkt.; 6.
J, BonewlZ. Zlat§rłr - BC --
Alpine Renault _ 99ż6.S pkt.

Zespolorno: 1. Z§RR - iż3.8ł,
2. NRD _ 35658. :.

P§: Trz€ba dodać, że wyściE ..Soj'
bie§lar^ła ua§ad]r {} punkty do i€B§i
rotznych ME w R'3Jd?ie semp€rit,,
też będąc]rrn elirnińacją Mi§trza§t§
Erropy kierowców akoń§zył §ię
niepotyod?ćniem. Podobno na*i
mistrz opuścii jeden punht kontroli
przejazdu, prz€r có zo§tał zdy§§wa-
lifikowany s, tej imprezie.'lF czechosłowackim Rajdzie \nrełta_
wy, też §tanorriąc}.r§. t€garocztĘ €ii-
min3cjq Mistrzo§tw §uaop]. l(ierow-
ców waięta udziat §śród tls zgla§zł-
Dych i 88 §tartujących §amoclrodó§
Jedna ekipa pol§ka" Land§berglwan*
grad §, Pol§kim rkcie rż5 P musieii
§ie JednE} w},cofać z earrodów pa
Uszhodzeniu skrzyni bi€gów w swrn)
sBmoctrodzi€. Kol€jny ta §]Ęna}, ż€
§żykowan§ prywatnie Pol§kie Fiaty
t.?' P czę§io żawodzĄ w poważnych
imprezach międ.ynaradowych. M§że
więc nie §§rto tak gonić za oo-
więk§zaniem osią8ół, sam§chodów.
na Borz;nść §,ięk§aei trwa}ości po-
lazdów, Na .mecie }iczą się przecież
tylko €i ż5]9odnicy. którzy łafd
uBończył!
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