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RAJD KRAKS
70 samocrrociar wystańomło do Xll. mrędzynarodowego

raidu sagnochodovyego Zlote Piaski stan'owiącego. elirninacię
mistrzostw EuroBy o wspolczynniku 3. Była to też eliminacia
o Płrchar PcŃ<oiu i Przyiażni kraiów socialistycznych. tł/śród
reprezentantów z 12 kraiei, Eutopy znalazła się i nasa eki,pa
w składzie;_Saż iKrupa 

=Pi_otr 
tfistkovyskiw Henallt 5 Tuńo,

Marian KaĘtt mOO1,
Folonezarni P00 iechali Maqiei Staurcvtliak - Ryszard ĘszĄ<ow-
ski, Andrzei Radecki - Zbignierr t(abutski. Ardrzei Białowąg -
Woiciech Ondraczek i Jerry Kobyliński z lkzysatofenr Bucń-
skim,

ZayrmdnĘ mieli do pokonanłatną dtugościponad Un0km
z &5 ocinlwni specialnymi, ticzącymi łącznie około 5m km.

Stań do rajdu popnedzony był,wyścigiem ulicznym'semo-
cttod&r w *urorcie Albena; tysiąre rvidzór okrworyało za-
cbkłą walkę kierowców. z któiych nailepsrym oltaał się Bhbi
Krupa z 3 *kundami prz nilagi nad węgierskim kierorcą - A.
Ferianczerrr. Ale nie wyścig saflxlchotbw aądurał o wyni.
kach rajdu, Na krętych górskich drogach odpadaó zaczęły
salmchody, słabszg tehnicznie bądź protrdzon e prz:ez mnlei
rutyrrowanych zarodników. Odpoczątku raidu t rnpo narzucila
czotóufia kigrowcór: Vudafbri, Zanussi, Feriancz, Krupa, Ni-
kołwv i Brurdza. 

-
W tei statvce zavvodników naiwĘkszego pecha - szczególnie

z ogl nienienr - miał Błażei Krupa, który stracit kill cennych'
se{<und, pot fn minu-TTTUTEffiE uplasował się na cewarteł
pozycii. lrla skutek unrania kola odpadł z łaldu Maciej Stawo-
wiak; Marian Bublerricz ldoyrłat nadachu samocłrodu, cotakźe
vrryklucryło go z raidu. Arrdrzei Białowąs. nb ukończył raidu na
skutek defektu insialacii elektrycznei. wietrry kierowca czg-
ctrosbrracki L. Pawtik w&nault 5 Apilp roz6ł $rnĘhod na
iednyrn z OS-ór; urypad t*że z trasy l. Ca{SrłłGo* iadąGy
Por*hem gtl. tlll sumie iuż po Bierrvsayn"etapb dpedły 22
zdogi, do nreĘpąego @u wlptartounto {8 ekiB, ado ,n ty
doiecfiato g}. Do dużei ibóci kraks przypąynił, ilę tablne
unrtlnkl atnmferyczn w czffib raidu. W teinłgffi,r i ryrralha-
di dłłż łsm łłzaania naleą sĘ ł,narmłrnłt fie*iemu
i Jerzgrru KoĘlińskiernu. Ci zarvodnicy uratotrali horror na-
Eych Polorezór, a Arrdrzei Radec*i przesulął slę po óróeh

elimłnmiach traid Zwickau i raid Zlote Pia ki} na l miei e
w klayfikacii Puctlaru Pokoju i Prryiaźni.
Synird Xll nńędzlnaroOouqe rai& ade PlaJri:
t. AVudafieri -A" Bgnaccłtini tt|FietAbar& 131 -5h48m5,łs-Spltt:do
ME; 2.Ąferiancz -J. Tafdafi {tł}klątlt5?urto-5łt5&n40 -4 pkt;3.

. A. af ł - M. Psissinot {l} Fkrt ibańh 131 - 5h 57m 21s - S pH;Ł9.

ffiffi,:ilffi*Tffiit##T
tkbtdslti {PL} Pc*olaz 2ilxl; 2.- ł.ł<ony*,ts*ł -K- Burłył*i tPL} Poiloaez
am.

Po {hióń dimin*imh w rozgĘfiń ń filcfi*tł Pokoiu i Przl**ri:
lnónffilarnie: A Hadecki tŁ} *739Ę *2.J. TraibdttC } -fil*tig. U
ktlik {C } _ 0pł*; * it- fimryi*tŁ} -,6p*t5.tł. gubbn icz(P|_}-
44 d{ŁXlaryW calóffi HE: 1. Adgtico Vudafi fi (l} - 316 pkt; 2. funti
nł*xxda (SF} 1*} ptt; & Jgm ardsńr*gertĘ rcO lrt 4.5.1tri Vańqnsn
(SF} i Michele Cino{to {l} S pkt; 6. Josef l{aier (A} 8ł pkt; 7. }łrnnu Mikkola
t ą 8O Fkt; B. Torły Fassifia tĘ 72 pkt; 9, tO, G r BgckĘ (GB} i Jimmy
rlsh ą 7$ d<t 11. Juarl-lgnaciro Canola {E} 66 pkĘ r2 Jorgp de
Bagration (E} 5 pkt; 1!, Markku ltlen {SF) 6{l pkt; 14. t-asse Larrpi (SĘ 6
pkt; 15. ĘłaĘ KruE,(ru Opkt. JłNl Ę c}pt tl(


