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ilzie drtóch sitbiie...
! tll rr|fir rrrltrltin rłPol-r r1o ltelr9 cołorc nlo|rcr retęllrd.tort, rr3rnlarnl. Bcprorca-tagle larrrai lirrollór uwikłrnrw trr róat|G utłrdy w gelor o ty3uynlrrrqór pobtl rril rtrlowil o-

rtrtff! t' rllblnaall - rolrrywatec rro-
i._ _pryrrlBo !or!lt_!znŁl. r3ublte r pola
wldzcule rrycięrtwc , tyrl prertlźo-
ryr raJdrlG, ttóry l prysrlyn rokuEtt enbielę rorteć rtrrnlneolł łri-
iirr6ttY lulo!}y.
a ręlll rra ttroa 30 nr|nniej

trrtch potrBicD kirrowcór rlnno być
sklerylikoweayeh prrrd tlczbyt rryb-lrln, cboć ttarturłeyn ne dobrym

{rrłl9 2002 Tnrbo) Nlcńcem
' Rtrt - ĘluichGu. żw',ciązęr ra?o_
tlów jost boricn raldoryn arrriiorem,
na Go drltń. wydawcą iportoworo ino-
Gh-odow"to Da3erynu. Drud w klrsr'i-
kaejl 3cnorłtnet J. Ktclni, tekże nle
igrt rrrnrlyru irrlt lrierownlcy. l Je-
iynir bratcm Jłynile o zachodnionie-
nicclttc;o rawodnlka, który llczy lię
n& śriatovych renkingaeb. Nte nalc-
źv onnlłJsreć lukccru L. Lettaric-
30. ubicgłproczncgo zwyeięzQy, któryjak rr_wktr, 

'Gcbdl 
dot rra taktycrnie l

llopro*edll} rw1 ,,,ł,lfę" Ea wysokirn
trżectn nicJrcu w klasylikaejl 3enetal-
ncr.

,alrort r ratdn ramlcrrcremy

Tak lcldztł. ne prótle ;óttBt"J ne trl. KaroweJ w Warlzawle, najlŁpszy kte_
rowcr, XlI iq|ćtu Sarrzłwfiio3o ne ,,totrĘlm Flacle", złrfużony-mirtrżrpor-6 llrrol Vrł,llrdlr. , Jot. t(^rErAI{ ADAMow KI



ffilzie dwóch s!ę fui!g.,.
Ualo tto ctawlal ne Marka Varlssellę a luż na pewno nle rądzono,

łe zcJnle d nletsce. Tynczasem byl taki momęnt w rajdzie, le ten
Brrełyvotąoy druEą sportową mlodŃó zawoilnik prowailzll i tylko htl,
hr ortatnlob prób- wyścigowyeh, latwlejszych technlez_nlo zadeeydbwa-
lo, żó wyprzeildły 80 rnaeznie silnieJsze lmd względem mocy BEo,
ohody la5ranlcznycb konkurentów.

go tyn raz n nic raslułl ne natwyż-
,:e lowa uzaanla. Mtelmy JctlnaB na-

dzieJę; te J st to przetśclowy bry-
zys i naibliżcza samochodowa tnprc-
za, ĘaJd Ba.rbórklD (ł.xtl.}l będzlo. tut
orBanizacyjnie zapięta ne przyslowlowy

;cnryt lf,8ndctr r AP ląsk trady-
cytntc rtartowil na ,,TFartburgu".przqt ionkurcdtów rnacznle przewyż-
rzal tcao wycłuźony ramochód, alc rna-
ny z enble$ l dorkonelGi techalkl Men-
dtra potralil reiąC piąte mtelsce l po-
rortrwló w potrltym polu ,rToyo,ty",
|rFordy''. ,'BMVY" l wlclc lnnych.

Dtaczt3o Xll R"ra tłarszawskl nle
zakońcryl ,tę tukce ern polskiego kie-
rowey?

t{agzt Darlltnlcrlut punkĘ , rcple-
zentecJl lalodow.t pozGteły na tra-
sir: A. Jarogzewloz z powodu defek-
tu lltnlki,' R. nłrcba wrzadl ,,^ szyb-
ko w zakręt l luż z nlcgo ale wyje-
ehal, T. Cleclcrzyńsklego z blota led-
wo wyelągnęla pera doródnych koni, a
B. K,rupa, rdecydowany faworyt rajdu
t prondąGy sftrrtą nlc zagfożenle,
,rlkaiowenyrl ,ortrl ptżGź lnnego pol-
sklego złwodnlka, który Edefzaląc w
rtojącc nr rneclc odclnkg wyśelgowego
btałe, enault Gordinl'', wyeliminował
z datszet lazdy ostatnle8o z Polaków,
który mlal rran c wyprredztó ,agta-
alczuych klcroweów.

M. Stewowlat tatżc trezqq7 dQ w
ezołówee, uddelaląc pomoey rozbl-
tym t<olcgorn rpóźntl slQ ne punkt
.kóntroll ezaru otrzymujqe Htka kar_
nych mlnut co przesunelo Eo na
dalrzc mlelmc. tatyrlakeją dla te-
Fo ambltncgo rawołlnlka była ted-
nakła lpccJalnd ne8rod!, Puchar
,,Falr-Play" ze rportową pogttwQ.

, o oĘlenlzaetl retdu rrrożna powlc-
rlzloł,, lo lrlrny z ollarnoścl leroól
drlalsctv 

^uionnobllklubu 
Wttraawrklg-

ostatnl guzlk.
OllcJalnc wynlbt

szawsklego:
l. Hor t nAU CH

NlEWllEI (,;Bl}f!Y'

Xil Batdu War-

Jatw tyP_
200' Turbo)
- 68|0, pkt.

2. Blaur-Joacbin X'LEINT Gucn-
ther DEIrEslcH (-!o:d-CąDrl"
R 2600) - 003l,t pkt.

t. Lelio LATTAĘI ltirlGB znA-
Mow l{I (,,Alfa-Ił,onco'' ?000 GTv)

- 673i,t pkt.
l. Marek VABI ELLA tanisler

BR.ZOZOW B,I 1,,Flat t2iprr lf00'
- 6tll pkt.

t. Il n yk iIANDERA - lteclet WI-
sŁow K'I (r,Wartburgr' !5!) 

_

l. Matlan BlE 
";J "re#:czYŃ BI (rrFiat t2 pr, 1600}

7t|r,t lrkt.
r. ;TnYB.IEn


