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WAR ZAWA, t5.1t. (obsl. wt.). Po ra,

plerrvszy naJbardzieJ widowiskowa próbr BłJdu warszawskiego
ulicą karorvą
- wprzejaud
roze8r&na zostala
dzień. Pierwszy aa-

-wodnik

przekroczvt llntę sńrtu w piątek, l5
11.50. Spośród samochodów
klas l 1Z w obydwu grupach (Trabanty,Flaty 126 p) najlepszy cżas uzyskał Wlodzlmlerz
Pawluczak z Automobilklubu Warszawskie*o
bm.,

o godzinle

(1.53 sek.).

Prawdziwe emocje rozpoczęły się właściwie
od przejazdu wielokrotnego mistrza Polski w
klasie 5_6 Henryka Mandery, który trasę pokonał na Wartburgu w bardzo dobrym czasie 1:43.8 sek. Przez wiele minut był to nailepszy rezultat.
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Na Jednym z wlraży, pod wiaduktem, uczestnicy (nlewlelu wprawdzie)
mieli sporo trudności z utrzymaniem
pojazdu na prawidlowym torze. w tynt
rniejscu kilha załóg ,xakończyło im-

pTęzę. Mię<lzy innymi Andrzej Radecki i Andrzej Drewniak; kitku innych uszkotlziło obręcze kól. Obserwując poczynanie zawodników, ttzaba stwierdzió, że nie wszyscy, minto
posiadania licencjl rajdowej, osiągnęli umiejqtnośćjazdrr na krętej trasie o różnorodnej nawierzchni.
Ładtrie technicznie po jechali Andrzej Dąłlrowtki,, Krystiarr Rielorvski,
Franeiszók Aromińslti. Albin listłi,
włorlzimierz illarkowski.
Jan Wojciechowski pokonuje Karo-

wą w czasie 1:38.8 sek., Maciej gtawowiak 1.{0 sek. Bardzo szybko i efektownie zarówno pod względem
stylu, jak i techniki jeclrał łIarck varisella, najbardziej clośuliarlczony polski ra jdowiec (2? lat tartów). Za
szybkie jedrlak q,y jściedo ostatnie-
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go rvirażu i jenrrt nie pozrv,liiło zakończyć próby w najlepszym czasie.
widzclulie mieli Jednak na co popa-

szcz.ędzając samochód do ctalszeJ jazdy. Ęamiętał widocznie, żQ w roku

Czas Wcrjciechowskiego wyrównał
Rerrgt Lunrlstrórn na Toyota Celicł.,.
Po ch .ili Robert Mucha na }'iacie
l25 1500 w grupie II pobił rekofil
przejazdu należąey do l(śawrego
Franka (1:36,9 sek.), ustanowiorry lv

dtt clef e'l<tu.
Najgzybciei ulil:ę Karową pokonał
Andrzej Jarogzewicz, osiągająe rezul-

trzeć.

rerku ubiegłym, także podczas Rajclrr
Warszarvskiego. MLlcha uZy5p"1 1.35
ek. po kilku minutach stracił rekord
do Klausa Jorchima Kleinta, ktory
na }'ordzie Capri F.S pruejechał pró-

bę w czasie 1,33 ek. Należy p.rż_yezc}łowyclr kierowców światai obok, Macieja Stawowiaka jest drugim zarvodnikiem z listy priorytetowej l'IA
uczestniczącym, w XII Rajdzić Warszawskim Polskiego Fiata. \Viele zaintereso,ł,arria lvzbtrdził także tart
jednef;o z faworytów
Fau- Horste
scha na BMW 2002 Ttlrbo,
Zawoclrlik
pomnieć, źe Kleint należy do

przejeclrał jednak próbę ostrożnie, o-

ubiegłym Frrowadząc w

tołeczneJ

imprezie nrltsiał siq vrycofać z powo-

ltt,:1:3l.,4 sek. Podcza jazdy przervróeił'iednak 3łltpek i zgodnie z regttlaminem dopisano mu dodatkowe

5 sekund.
Of icjalny start XlI Ra jdu Warszawskiego nastąpił ze Staclitll]u Dzie-

sieciolecia o godz. 17.30. Tuż po ninr
przed bttclynkiem <tyrekcji T.SO ne
ulicy Stalingradzkiej, rozegrane zoŚtała próba slalomowa. Następrrie
kierowcy ruszyli rv kiertlnku Legionowa na trasę dłtlgości1050 km z 16

odcinkami spec.ialnymi. Pierrł,szy zarvodnik spodziewany jest na mecie w
Warszawie rla taclionie Dziesięciol'ecia około godz. 1:1.3 (sobota).
Ostatecznie w rajdzie ucze tniczy 87

zełó8.

Jetny Janklewicz

