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Red. Jonusz Chodok telefonuje

Urfllrvłr

WABNA, tt. (tet. wl.). W ponie dzla-
lek rano złkońezyl stę tv Bult:rrii xtl
llliędzynarodowy nejd amochodowy
,ralote PiąsĘi". ĘLimlnacja ME o
współczy,niriku ,,3". W nlezu";rkle eięż-
lrich warunliach atmosferycznycir l
drogoqrych ?0 kier,owców i tz kralów
walezyło o t}rtuł najlep .zego kie,row-
cy, W plerwszym eta,pie rajd,u n8 tra_
sie 611 k,m od,padły 22 załogi, w tynr
dwie połskie. Marian Bublewiez ailIarklem Pawlowskim na Oplu Ca- '

decie 2000 i MacieJ tawowialr na Po_
lonez,ie. Na druginr etalpie rajdu. któ-
ry rozgrywany był w noay z niedziell
na poniedziałe,lr wśród kilku innych
zalóg, a m" in. świetnie Jadącego ze.-
wodnika z C ĘS, L. Pavlika na Re-
nault i: Alp,ine, którego wóz rczbit się
w przydroznym rowie, odpadła D8 28
nas,tępna załc,ga Andrzei Biaiowąs z
pilotem wo$clechern ondraczkiem. iv
ieh Pologre,zie 2$00 uległa awa,rii lnsta-
lacja elektryezrna. Tek qrięe fi.a z ue,s-
pót nostal zdako,mpletowaĘy, a uwy.
eięzca wyścigu w Albenię Błe,te.l Kru,

_EŁna trutek kl@otów l o9,.ltrl:ertlen
=aFdł lra Gzwaf,tą pozy-cję.

Bezapelacyjnp zrł-."*ciestwo odniósł
rrrłoski kierort ća adartico vudafieri.
Na dnrgirn miejscu znalazł się W ier
Atitla Ferjanez na Ęenauit Turlro. g
na tfzeeie miejsce przesunął się AD-
drea Zanussi (Włochy) na Fiacie
Abarth 131.

W klasie clo ff}0,0 oom pierwsae mtei.
gee zajął Apdrzej R,adecki ze Zbignie-
!t em Kabul kim na Pol,onezie 2000, a
drtrgie miejsce Jetzy Kobyliński z
Ktzysztofem Burzyńskim + równleż
na Polonezie 2!000. Tym dwom ząłogom
nalezą się sło,wa uznania za dob,rą tak-
tyke jaz,dy lv ta,k trudnyrn rajdzie.

A oto wyniki raidu: 1. A. Vudafieri
(Włoelry) Fiat Abarth 131 5;48;5{, 2, A,
Ferja,ncz (Węgry) Renault 5 Turb,o
s:53 ;{0; 3. A. Zanussi , {lVłoęhy} nąt
AŁrafiir 131 5:s?:21; 4, ,B, I ,rupa (Pol-
siła) Renault 5 tur'ŃTfrffiff-B. S.
E{vajzer (CSRS) S,}<oda 130 RS 6:04;38;
9, Andrzej Ęadeoki; 2,2. J. Kobyliństki.
t!,ajd u:końezylo 30, samocho,dów.


