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ru Ruid Polskiego Fiala

w swej klasie! Gratulujemy!
W klasyfikacji generalne,

zwyciężyła zał,oga Horst
Bausch - letzy ypniewski
na BMW 2002 Tl Tltrbo, przed
klausem Joachimem kleintem
- Giinterem Detlerichsem na
Fordzie Capri RS - i Lelto
t attarib Ma^rkiem Szra-
mowskin na Alfa Romeo 2000
GTv.
(Dokońazenic na str. 7}

pechowo ieńali
Wygroł Rqusch

Polacy
Nlettrzinkowy byl to raJd. Najtrudnielszy z dotychezas(F

wych. Gęsta mgła jaka spowiła w noey z piątku na sobotę
tereny województwa warszawskiego i oisńyńskiego powo-
dowała, że trudów rajdu nie wytrzymało wielu' kierowców
uważanych za faworytów. pośr,ód 88 załóg, które wlruszyły
z Warszavry, tylko jedenaście przybyło na metę bez spóźnień.
Wśród nich T9lodnimietz Markowski z naszym koległ redak-
cyjnym Andrzejem Martynkinemi W dodatlru zwycl Zyti oni



t{ysral pechotTo jechali PolacyRausch,

zc t8dlonu Dzlcrlęclolcclr wyrulrl nr trrt! rrlogr nt l0 Wlodzlmlcrr
Bln. Kolealze nio wróżyliimy w tttklaj konkurencJi wiqtrrey clr rukeegów.
ntk...

l[lrkowrkl l AtrdrzeJ lltrtyn-
ieehby tylko dojeelrat. -Ą Jed-Fot, M. str$,1ertkl
F.lrnlk , rlJdrt. rpotrótl ltcror-
eów iterturąeyeh nl tlrywrtnynrpolgkirn fiacto.

,ANU3, 
'wArrYNlKl

t. lltroi - lypnl.r.X,t (BF!t -AP Pomorllli BMW tfir2 Tt TutD.
- |.3r0 pEr.

(I}okońwcnlo zo rlr. l)
Wygrał Rausch (RrN), jed-

nak moralnymi zwycięzcami
tcgoroczn 8o Międzynlrodow,c-
to Rajdu Polskie3o Fiate Ject
załoga BlricJ Krugr - Jerly
Lendzbery z o|sńyńłkiogo
,, tomila". Jadąc ne Rłrreult 12
Gordini, ramochod.m o ki}kl-
dzieriąt koni mechrnierrych
*abrzym od BM\łV Reuschr, w
połowie trasy, po dzic*ięclu od-
cinkach rpecjalnych mieli
przewagl poned 5 nrinut nrd
konkurerrtami. A Rłuschr ne-
zywają w fr,FN mi,rtrzcm tez-
dy we nr6lc! Kru,pQ wyeiirnino-
wał jeden r mlodych, nieopa-
nowanych lclerowców wlr-
rzewgkich, który wpadł nr jc-
80 fimochó,d. Gordini aootalo
pralrtycztic *kałowlne, wino-
wrjea pojeeheł daloj i... doJc-
chrł do met5,.
- TrzyEnotnh rtlwrllrn !r ńrr-

clG tGto rrJdu, dtllrlffó3nle nlr u-
kończyłern tc' lurprczy. lBra ,L-
wtódl ptloć, na tępn 8o rolru tl-
mochód. ClGaQ rlę, tc tym, r.rGn
udrlo ml.rlQ wy3rać. Welkr trk1
toeżylcm . t Kleltricm dgłlownlc
trwrłl do ostrtnlch mcĘów. Irir
tylłckllom6trorryoJ trt.rto uzylkł-
lcin zaledwic ponrd dricrięelosc-
kun,dowł przcwlrę. Lcrrlrrtc 

'ad-nrk przyzrralą, że gdyby nlc wy-
płdek BlrźeJa Krrrpy, zapcwnc nlo
byłbym zwyeięacą. Jgclral wręc,
dog,keraalo * p{)\^-jcdzjrł briunlittor
ra,idu.

Start pollcy kicrowcy mtctr1 do-
skonały. Muchr ne próbtc 8ór klc.,l
na ślimaku tti. Karotrej zejął dru-
8le nriejsce. ,Ąndrz.J Jeroszervicz -trzecie, PóźnieJ zalviódł gplzĘt 1

kierowcy. Jaroszcwicz wycolal l1ąne skutek derektu, Muehe mlał
kraksę. Stlwowiak pobtądził t ze-pół Fso prze tał się liezyć. Ho-
nor Polskiego Fiate i labrykt ure-
towała załoga Marek Varlgelle 

'Stanisłarłl Brzozow ki. ..Stary
mi trz", który oónósił sukecsy w
rajćlach rv czasie. tdv wielu tpo-
śród uezestnikóu, te8oi,ocznego rrj-
du nle rviedziało eo to emoehód
Jeszeze raz pokazał ni eo gó śteć.

A 
'uż 

móu.lorto o nim, ł. nta J.llq/ .tenia nrwiąztć włlkl r młod-
,lyml. czwart. rr.lejsce tcj Zełoti.
t6 Jad.n r JcJ więkrzyeh rtrkcc ów.
variselle Jart równlc dogkonrlym
kicrorveą co mechenlkiem, trbprzy8otowujc ramochód, ż. r ra-
tuly dojcżdżr do mcty.

- t7 ublotlyn roBu rrtqtttaypllto rntcJlc., t?rlr crwlrtG. Cly
to ?nlo,ry, 

'. 
,r trly lrtr Ęddcplżrw3r. _ zobtcrymy - powir-

dziell trrerlewrnl vrńcellr l Brro-
zowrkt.

Mrłr, tł. drotl, tonkurcnol, lo
nlc Jcdyno trudy rrjdu. Już nr dłu-
|a gr?.Cd Jć8o ttrrtcm mówtto rlQo tęttej rieci redarowcJ Jrką nr
zlwodników zutrwl Mo. l tzecJy-
rllelr. Ala tym rtż.m klGrowcy
1yl7Ęazall rlę dużyrn zdyreypltno-
waniem, ,rlłdwlo lzcśeiu u oótrło
lrkaranych !r prźckroezcnte lzyb-
kośct.

W. Mrrtowlkl l nrrl tol.tr A.lłrrtyEf,lD nlc tvlko przelcchrll
trlrę nr trrcro'', bez lgóźnlcń, llc
zwyetężylt , kl.|ic d9 lt00 ccn ,
3ruplr l lurochodów rcryJnyo l
zrrQli 

'otcnl 
ł. iltlcJ3cc ; tlr,tyfl-krcJl foncrelncr, zdobywe|lc lcd-noczohil guchrr Flo rr artloplry

t. xlctnt Dodcrlchr
For{ Caprt l,l - a.a l,t D.lt.t. l,rttrrl - lzrmowrkiw-rr) Alfr l,emco GT\, -pkt.
a. vrrlacllf - trzorellll

(irx)
(AP

3.1tćrl

(lto)
rht lt p - 1.111,0 ptt.

l. lłrudal - wblir.Lt, (Al
illrk) w.rtbur3 - ?.0tt;a pLt.

3. Jenowdrl - X.rll owctyl (it'
DolnoŚlą.ki), wrrtbur3 ?.l30rl
ptt-

7. lltet l\ltfiyńd.r, ltonll
Dęlrlcr Ftrt 1l p - ?.la0,t ptt,

t. LrndlFon - trar (&wrotr)
Toyotr Oce|ltr - '.1 

t.l
l. Zlcrnltsl - Gnbereryk (tto-

mll ol.ztyn) lMw 200t TI - 7.8rlr7
pk&
l0. ltrwortel - Crytyr (lrOi

Flrt l25p - ?.rt?,l Pht.


