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Wlasnie zaproszenie do start6w na Po-
lonezach nie notowanych zbyt wysoko,choe
niewqt~liwie ut aLent.owanych kierowc6w Zil-

granicznych Irlandczyka Jehna Lyonsa i Fi-
.,naTeemu Tahko wzbudaa wf.e Le bardzo r6:::-
norodnych komentarzy. Fabryka uzasadnia
SWq decyzj~ tym, ze jest ona korzystna re-
klamowo i gwarantuje mozliwose zalatwienia
wielu transakcji handlowych zar6wno w W.
Drytanii jak i Finlandii. Kraje te Sq bar-
dzo powaznymi partnerami naszego przemyslu
motoryzacyjne~o. Wlasnie dzi~ki zaproszeniu
tych zawodnik6w do ekipy FSO, w obu wymie-
nionych.krajach napisano w tym roku 0 pol-
skim samochodzie wi~cej, ni:i:w sumie yle
wszystkich poprzednich latach.

Sportowo start w RAC nie przyni6s1 zad-
nego efektu wskutek wy cot anLa si~ za16g, .
ale 0 vrvpadku Lyonsa na polskim samocho-
dzie n~ lsano w prasie angielskiej wi~cej, .
niz 0 zwyci~zcach rajdu. Zwracano uwag~ na
wiele pozytywnych cech Poloneza jako samo-
chodu wytrzymalego, latwego w prowadzeniu
i stosunkowo taniego. Podobnie bylo w Fin-
landii. 17 miejsce w arcytrudnym Rajdzie
1000 Jezior liczy si~ tam wysoko.

Rownie duzo pisano 0 jeidzie Hacieja
Stawowiaka i Ryszarda ~yszkowskiego w cza-
sie rajd6w w Portugalii i Grecji.

KierOlmictwo Zakladu Doswiadczalnego
Samochodow Sportowych i Badan Wyczynowych'

SPORTOWY I REKLA1lO\~YBILANS EKIPY PSO IV'1980 ROKU

Ostateczny bilans sezonu rajdowego 1980
ekipy fabrycznej FSO budzi dose mieszane
refleksje. Zak01czyl si~ on zdobyciem przez
zalog~ ,M",Stawowiak-R. ~yszkowski tytulu mis-
trza Polski w klasyfikacji generalnej oraz
w klasie 9-15 grupy II. Zaloga A.Polak i R.
Kabulski sklasyfikowana zostala w klasie
9-15 grupy II na 4-5 miejscu. N klasie 8
grupy I inna zaloga £abryczna R.Plucha i M.
OziQblo sklasyfikowana zostala na pierwszej
pozycji wraz z zalogq M,Karczewski-K.Szym-
czak. W klasyfikacji generalnej R.Plucha i
M.Ozi~blo zaj~li jednak dalekie 17 miejsce,
wyrainie nie wykorzystujqC wszystkich swych
moz Ltwo sc I ,

. Dose widoczni byli rajdowcy FSO w raj-
dach zagranicznych oraz w najwi~kszych mi~-
'dzynarodoWych imprezach krajowych. Maciej
~tawowiak"i R.Zyszkowski po doskonalej jez-
dzie wywalczyli 10 miejsce w Rajdzie Portu-
~alii oraz 17 w Rajdzie ~cropolu, Byli tak-
ze najlepsi z polskich za16g w Rajdzie Pol-
ski oraz w Rajdzie Warszawskim PoLskLeqo
Fiata. Poza tym w Rajdzie 1000 Jezior de-
biutujqcy w barwach FSO Fin Teemu Thako ~l-
walczyl 17 miejsce. Ponadto polskie zalogi
startowaly w dwoch rajdach angielskich.
Najpierw w Manx - bez sukcesu, a potem w
RAC - z kt6rego wszystkie polskie zalogi
wycofaly si~ po wypadku, jaki mial jadqcy
w barwach ~SO Brytyjczyk Lyons.
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FSO twierdzi, ze oceniajqc realnie mozli-
wosci polskiego samochodu, nie planowa'ta
wi~kszjch sukce sow s.portowych. Polonez w
rywalizacji z najlepszymi samochodami raj-
dowymi, swiata ma n.iestety stosunkowo nie-
wielkie szanse. W'tdze fabryki stawia'ty .
przede ws zyst.kLm na sukces reklarnowy, a
taki zostal niewqtpliwie osiqgni~ty, cho-
ciaz nie da si~ ukryc, ze przy lepszych
rezultatach sportowych by!by niewqtpli-'
wie wi~kszym.Nie zawsze udale si~ wybrac
starty w tych rajdach, vI kt.orych takie
wyniki mozna byloby osiqgnqc. Wskutek na-
ciskow angielskiej firmy, zajrnujqcej si~
apraedaza polskich samochodow , pojechano
na Rajd f1anx, choc Laz z gory wiedziano,
ze w tego typu imprezie Polonez moze za-
liczyc w zasadzie tylko start. Angielska
firrnapatrzyla na to nieco inaczej, a mo-
ze ona z kolei uiegla czyjejs presji czy
prosbie. Niektorzy mowiq, ze stalo si~
to na prywatne zyczenia Irlandczyka Johna
Lyonsa, ktory wbr ew opiniom fachot•••cow zna-
jqcych mozliwosci Poloneza twierdzil, ze
on wywalczy na Polonezie nawet w Rajdzie
Manx wysokie miejsce!

~1iarq'sukcesu r-ekLamoweqo st.a.rtow eki-
py FSO jest ponad 300 stwierdzonych artyku-
low i informacji w r6znych pismach zagrani-
cznych, pOCZqwszy od wielkich dziennikow,
a skonczywszy na ?eriodykach s?ecjalisty-
cznych. Mi~dzy innymi: TEi!amCastrol News,
Motor Mail, Car Auto Sport, Automobil,
L'Auto Journal, Auto Mundo, L'E1uipe. Do-
robek w tym wzgl~dzie jest imponujqcy. Wie-
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Ie 0 rajdowym Polonezie pisala prasa pol-
ska.

,'1 prayszrym sezonie FSO za.powiada po-
dobnq polityk~. Fabryka b~dzie korzystala
z wqskiej grupy wlasnych kierowcow i dalej
zapraszala J.Lyonsa oraz T.Tahko. Trzeba
obiektywnie pr zyanac , ze w Polsce \-li~kszo~c
jest przeciwko takiej polityce. Posiadamy
wielu'm'todych, bardzo utalentowanych kie-
rowcow , kt orzy - zdaniem znawc6w - na dob-
rze przygotowanym fabrycznym Polonezie Sq
w stanie uzyskac co najmniej tak dobre wy-
niki jak Irlandczyk i Pin. Za faworyzowa-
niem Polak6w prze~awiajq wi~c przede wszys-
tkim wzgl~dy sportowe, ale nie tylko!!!
Natomiast za obcokrajowcami interesy re-
klamowe L nLewat.pLi.wi.eobn.tzanLe koszt6w
startow, bowiem wszvstkie oplaty za nich
\"ZnOSZq zagraniczni kontrahenci FSO. Dzi~-
ki takim wlasnie p6ciqgni~ciom, koszty star-
towe ekipy FSO utrzymujq si~ na takim po-
ziomie, jak 4 lata temu, choc wszystko z
paliwem na czele zdroza'to kilkakrotnie.
Oczywiscie, gdyby FSO zatrudnila tej klasy
kierowc6w co Fin Mikkola, Szwed Waldegaard
czy zawodnik RFN Roehrl, z pewnosciq nikt
by tego nie kwestionowa't, ale na takie kon-
trakty polskiej fabryki nie stac. Gwiazdy
rajdowe kosztujq miliony.



It. STA~vOWIAK I R. ZYS ZKO~'jSKI MISTRZA!1I POLSKI "1 KLI\SYFIKACJI GENERALNEJ

Sezon 1980 w sporcie rajdowym nie na-
lezal z pewnosciq do najbardziej atrakcyj-
nych w historii tej dyscypliny. Bardziej
niz zawodnicy dopisywali kibice, kt6rych
zainteresowanie tym sportem znacznie wz ros -
10. Szese eliminacji mistrzostw Polski, w
tym dwie stanowiqce r6wniez eliminacje
mistrzostw Europy /Rajd polski i Rajd Har-
szawski Polskiego Fiata/, nie ?rzyniosl0
spodziewanych emocji. Na przyklad Blazej
Krupa i Piotr Mystkowski uczestniczyli wy-
lqcznie w eliminacjach ME rezygnujqc z
udzialu w batali 0 mistrzostwo Polski.
Mimo zaliczenia tylko dw6ch start6w i tak
udale si~ tej zalodze zajqe dose wysokie,
sz6ste miejsce w klasyfikacji generalnej
rajdowych MP. Na niekt6rych imprezach z

,trudem zapewniano frekwencj~, ratujqc raj-
.fly dodatkowymi zgloszeniami dzialaczy, kt6-
rzy nast~?nie tuz ~o starcie wycofywali si~.

Inauguracyjnym rajdem byla impreza pod
naZWq Elmot. Sku9ila az 51 uczestnik6w. Tra-
sa byla dose urozmaicona i dla niekt6rych
za16g bardzo trudna, bowiem tylko 9 samo-
chod6w przejechalo jq bez s?6tnien. Wyda-
walo si~, ze Haciej Stawowiak z Ryszardem
Zyszkowskim, opromieniony zaj~ciem 10 miej-
sca w Rajdzie Portugalii, po prostu wygra
Elmot "w cuglach". Niespodziewanie dla nie-
go i dla kibic6w okazalo si~, ze bracia Bog-
dan i Hitold Wozowiczowie na 'Ladzie 1600

mogq bye konkurentami dla najlepszych.
Blqd za10gi fabrycznej w prognozowaniu
pogody sprawil, ze pojechano na ogumieniu
kolcowanym. Dopiero po kilku odcinkach
specjalnych okaza1o si~ one zb~dne. Tym~
czasem ~vozowiczowie zyskali dose znaczna
przewag~. Pogon za utraconym dystansem
do lider6w zmniejszyla r6znic~ na mecie
do 10 sekund. Wygrali w1asciciele Lady.
To byla swego rodzaju sensacja. Dobnze
spisali siQ r6wniez Andrzej Koper i Wlo-
dzimierz Krzeminski na Renault 5 Alpine,
zajmujqc trzecie miejsce. Ta para zresztq
bardzo dzielnie jechala przez caly sezon
konczqc' wszystkie eliminacje na wysokich
pozycjach.
Podczas Rajdu Krokus6w rozgrywanego na
terenie wojew6dztwa krakowskiego nie dosz-
10 do spodziewanego rewanzu. Na liscie star-
towej tym razem zabraklo braci ~vozowicz6w,
kt6rzy mieli klopoty ze swojq Ladq 1600.
Jeszcze raz okaza1o si~, ze za10ga FSO
Stawowiak-Zyszkowski i tym razem nie miala
latwego zadania. Nieoczekiwanie skutecznie
jechal !?ierwszy raz na Oplu GT Jeremi Doria
Dernalowicz z ~ilotem Markiem Pawlowskim.
Za10ga ta zmusLr a Stawowiaka do rrajwy zs zeqo
wysilku. Rajd, chocia± nie byl dlugi/tylko
595 km/ sprawil uczestnikorn sporo klopot6w.
Przez caly czas trwania imprezy lal deszcz.
Drogi by1y trudno przejezdne, blotniste,by-
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10 sporo st1uezek. Ostatecznie wygra1 Sta-
wowiak z 90nad p61minutOl'lqprzewagq. Trze-
cie miejsce zajq1,podobnie jak w Rajdzie
Elmot,Andrzej Koper.

Eliminacja mistrzostw Europy - Rajd
Polski - 0 najwyzszym wsp61czynniku trud-
nosci 4, zgromadzi1a na starcie wielu re-
nomowanych kierowc6w europejskich. w tym
az szesciu z listy priorytetowej FlA.
~vszystkich fascynowa1a interesujqca rywa-
lizacja pomi~dzy Antonio Zaninim i Bernar-
dem Beguinem/obydwaj na Porsche/. W cieniu
walki tuz6w kierownicy ubiegali si~ 0 ko-
lejne punkty do mistrzostw Polski krajowi
kierowey. Najlepszq polskq za10gq 18 miej-
see w klasyfikacji generalnej by~a para
Stawowiak-Zyszkowski na Polonezie 2000.
Nast~pnq lokat~ zajq1 B1azej Krupa z Pio-
ternMystkowskim na Renault ~ Alpine, a
dziesiqtq - braela !"lozO'tliezowiena Ladzie
1600. By1y to zresztq ostatnie punkty sym-
patycznych zawodnik6w w ubieg1orocznych
MP. Kibice nie mieli wiele satysfakcji z
postawy nas zych kLerowcow . Trudno si e dzi-
wic, az trzeeh reprezentant6w CSRS zaj~10
miejsca w klasyfikacji generalnej przed
Polakami ..

Druga po Rajdzie Polski eliminacja
Mistrzostw Europy ze wsp61czynnikiem trud-
nosei 2 - Rajd Warszawski Polskiego Fiata-
rozgrywana by1a w koncu sierpnia.
Wydarzenia,jakie w tym czasie wstrzqsn~ly
Po Laka,ca1kowieie przesLon i,1y rywa Iizacj~
na trasie. lmpreza odby1a si~ jakby w ta-
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je;mnicy, prawie bez kibic6w. Do lvarszawy
J?rzyjecha1a "zelazna dw6jka" w ubieg1ym
sezonie - Bernard Beguin i Antonio Zanini.
Oni walczyli 0 punkty na wag~ tytu1u mist-
rza Europy. Doskonale w tym rajdzie wypad1
B1azej Krupa, kt6ry zajq1 trzecie miejsce.
~laciej Stawowiak by1 sLodmy , a Adam Polak
kolejny kierowca fabryczny debiutujqcy w ;
tak trudnek imprezie, zdoby1 10 lokat~.

Czwarta eliminacja lIP - Rajd Wis1y -
nie przynios1a niespodzianek. Poczitkowo
zacaet.arywalizacj~ t.ocz; Li Stawowiak i
iyszkowski z Bublewiczem i Paw10wskim na
Oplu GT. Kierowca fabryczny jednak juz od
pierwszego odcinka specjalnego zdoby1 prze-
wag~, ktorej nie odda! juz do konca. Bub-
lewicz po zaciek1ej pogoni da1 si~ poniesc
nerwom i ostatecznie wyIqdowa1 poza SZOSq.
Dojrza1q jazd~ zaprezentowali Koper z Krze-
minskim na Renault 5 Alpine, zajmujqc 2
miejsee w klasyfikacji generalnej. Potwier-
dzi1 swoje umiej~tnosei rajdowe r6wniez Po-
lak z Kabulskim plasujqc si~ na trzeeim
miejscu. lmpreza by1a wyjqtkowo trudna. Z
49 za16g met~ osiqgn~lo jedynie 19.

I jeszcze raz w ubieg1ym sezonie ~id-
nica przeprowadzi1a kolejnq, ostatniq eli-
mi.nacj e ~IP- Rajd Elmot. Tego dawno nie
by1o, by jeden Automobilklub wziq1 na swo-
je barki dwukrotnie organizacj~ eliminaeji
HP. Autorem trasy, tak jak podczas pierwszej
eliminacj i, by1 Andzz ej Dobosz, tw6rca mie-:
dzy innymi trudnyeh odcink6w takze na Raj-
dzie Polski. 'Podczas ostatniej pr6by Maciej



Stawowiak bez trudu zwyci~zyi na 570-kilo-
metrowej trasie. Organiza~orzy mieli tr~
ch~ kioDOt6w ze skompletowaniem uczestni-
k6w. Tr~dy sezonu zmogiy r6wniez samocho-
dy. Komisja techniczna z 50 zgioszonych
zal6g dopusciia do startu jedynie 38, zas
do me ty :dojechalo 19. .

Drugie miejsce zaj~li Lesiaw Orski i
Stanislaw Haiasa· na Renault 5 Alpine, a
trzecie Zbigniew Malinski i Andrzej Woz-
niak na Fiacie 125p. Mistrzami Polski w
klasyfikacji generalnej /dawniej wszech-
klas/zostali wi~c bezapelacyjnie Maciej
Stawowiak z Ryszardem Zyszkowskim na Po-
lonezie 2000. Ukonczyli 6 eliminacji z
dorobkiem 139 punkt6w. Poniewaz regula-
min przewiduje, ze liczy si~ tylko pi~e
najlepszych miejsc,oficjalnie zdobyli oni
121 pkt. Na drugim miejscu uplasowali si~
i tytul I wicemistrz6w kraju zdobyli An-
drzej Koper z Wlodzimierzem Krzeminskim
na Renault 5 Alpine - 84 pkt, zag drugim
wicemistrzem zostai Andrzej Radecki na Po-
lonezie 2000 - 56 pkt.
Oto klasyfikacja generalna ~1P :

l. Maciej STA'~OWIAK AP W-wa 121 pkt
Ryszard ZYSZKOWSKI AP W-vla 121

2. Andrzej KOPER AP \v-wa 84
Wlodzimierz KRZEMINSKI AP W-wa 84

3. Andrzej RADECKI O~S Olszt"fll56
4. Ha~ek PA'I/LONSKI AP !"]-V./a 54
5. Roman Kl\BULSKI AP H-vTa 51

6. Biazej KRUPA
Piotr HYSTKO~'lSKI

7. Bogdan WOZOWICZ
\Vitold WOZOWICZ

8. ~arek KARCZEWSKI
Kazimierz SZYHCZAK

9. ~1arian BUBLEWICZ
10.Jeremi Doria

DERNALOWICZ

OKS Olsztyn .··46
OKS Olsztyn 46
Stomil D~bica 43
Stomil D~bica 43

37
37

AP j~arszawa
AP ~~arszawa
AK Rzemieglnik36

AK Rzemieslnik33

Jak wynika z powyzszej lis~~ nie przy-
byl na niej nikt nowy. l'1szyscyzawodnicy Sq
juz dose znani. Po przerwie ponownie wys-
tartowal Harek Karczewski. Dobrze na poczqt-
ku sezonu jechal Dernalowicz. Najwi~ksze pos-
t~py w por6wnaniu z ubiegiorocznym sezonem
uczynil-z pewnosciq Andrzej Koper, kt6ry m~ai
wyjqtkowo udany rok. Warto jeszcze doda6, ze
Adam Polak z FSO, kt6remu zaliczono jedynie
Dunkty z dwu rajd6w, uplasowai si~ na 14 miej-
~cu, zag Ryszard Plucha startujqcy na seryj-
nym Polonezie zajqi 17 lokat~. Starty, szcze-
g6lnie Stawowiaka, FSO traktowala jako ~ada-"
nie i pr6by wyczynowego Poloneza pr~ed lnny~7
waznymi rajdami zagranicznymi. W te] sytuaC]l
zawodnik ten wbrew pozorom wcale nie mia:!:
latwego zadania.
Oto nistrzowie Polski w poszczeg6lnych klasach:
Klasa markowa 126p 600 ccm
1. H.Pinis

A.~Vitek
AP Beskidzki
AP Beskidzki

22 pkt
22
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2. p.~nieg AP Slqski 17 pkt 2. Z.Malinski AK Rzemie~lnik 22 pkt
T.~nieg AP Slqski 17 A.Wodzinski AK Rzemie~lnik 22

3. T.Bogusz AP Do1no~lqski 17 3. J .Koby Lf.ri skL AP Warszawa 17
A.Iwaszkiewicz AP Do1nci~lqski 5 J.Siniarski AP !~arszawa 17

Sk1asyfikowano 6 zawodnik6w. Sk1asyfikowano 19 zawodnik6w.

K1asa markowa 126p 650 ccm K1asa 3, grupa II
1. A.Lubiak AP Beskidzki 27 pkt 1. A.Koper AP Warszawa 30 pkt

M.Wislawski AP Beskidzki 27 W.Krzeminski AP Warszawa 30

2. M.Ryndak AP DEilbica 17 2. A.Radecki OKS Stomi1 20
H.Noga AP DEilbica 17 3. B.Krupa OKS Stomi1 18

3. M.Kostrzak AMK Budow1ani 15 P.Mystkowski OKS Stomi1 18

Sk1asyfikowano 11 zawodnik6w. Sk1asyfikowano 9 zawodnik6w.

K1asa 1-3, grupa II
1. M.Krachu1ec

N.Kusiak
2. J.Szer1a

J .Stopa
3. J.Chojnacki
SklasyfikQwano 17 zawodnik6w.

K1asa 8, grupa I
1. t1.Karczewski

K.Szymczak
R.P1ucha

:1.0zi~bl:o
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AP CZEilstochowa22 pkt
AP Beskidzki 22
AP Beskidzki 18
AP Beskidzki 18
Stomi1 SGPiS 10

AP \varszawa
AP narszawa
AP !'larszawa
AP Narszalola

24 9kt
24
24
24

K1asa 4-7, grupa II
1. \v. JanOlqski AP Do1no~lqski 22 pkt

J.Krakowczyk AP Do1no~lqski 22
2. L.Radkiewicz AP Do1no~lqski 18

J.Obrocki AP Do1no~lqski 18
3. T.Bet1ej AP Krak6w 13

P.Wr6be1 AP Krak6w 13
Sk1asyfikowano 7 zawodnik6w.
K1asa 9-15, grupa II
1. ~l.Stawowiak

R.~yszkowski
2. M.PalqlOlqski
3. A.Biaiowqs
Sk1asyfikowano 12

36 9kt
36
15
13

AP TVarszawa
AD \'7arszawa
AP ~varsza~la
AD SlqSki

aawodn t kow,



ANDRZEJ RADECKI CZWARTY W PUCHARZE POl<OJU I PRZYJA~NI

W~r6d pilot6w pierwsze trzy miejsca
zajqli: R. Zyszkowski - 139 pkt.,
W. Krzemidski - 84 pkt. i M. Pawlowski -
54 pkt ,

TiJ klasach rOvmiez nie zaszIv istotne
zmiany.·Ua 0'161 czoIowe miej sca-zaj mowa-:
Ii ci, kt6rzy znajdowali si~ na ,ierw-

I szych miejscach r6wnie± w latach ubieg-

Ostatniq eliminacjq w rajdach samocho-
dowych 0 Puchar Pokoju i Przyjazni kra-
j6w socjalistycznych byl Rajd Rosyjska
Zima, rozgrywany w grudniu ub. roku na te-
renie ZSRR, wok61 Moskwy. Na starcie do

.imprezy poprzedzonej wy~cigiem na hipo-
,dromie w Moskwie, stanqly 52 zalogi repre-
zentujqce wszystkie kraje socjalistyczne.
Nasze ekipy reprezentowali: Andrzej Radecki
- Zbigniew Kabulski, Jerzy Kobylinski -
Tadeusz Hoppe, Andrzej Bialowqs .-v,ojciech
Ondraczek, 11arek Karczewski - Krzysztof
Szymczak na Polonezach 2000, oraz Janusz
Szerla z Krzysztofem Burzynskim na Fiacie
126p.

Trasa liczyla okol0 1000 km z 15 odcin-
kami specjalnymi. Byla to impreza bardzo
trudna, odbywala si~ w nocy przy silnym
mrozie i na mocno oblodzonych drogach.

lych. Swego rodzaju ewenementem jest przyz-
nanie az czterech tytu16w Mistrza Polski
w klasie 8 gr. I.
Klasyfikacja klubowa
1. AP Warszawa - 37 okt.
2. AK Rzemie~lnik 10 ~kt.
3. AP Beskidzki 9 pkt.

AP Dolnoslqski 9 pkt.
Sklasyfikowano 9 klub6w.

Faworytami byli gospodarze, kt6rzy ~wiet-
nie potrafiq sobie radzic i jezdzic na
snieznych trasach.

Radzieccy zawodnicy na fabrycznych La-
dach i Moskwiczach okazali si~ bezkonku-
rencyjni i jedynie Czechoslowak Vaclav
Blahna na Skodzie 130 RS staral si~ im
skutecznie dor6wnac.

Zespolowo niezle pojechali zawodnicy
NRD na fabrycznych Wartburgach.

Nasz jedyny fabryczny Polonez prowadzo-·
ny przez do~wiadczonego i zr6wnowazonego
kierowcq Andrzeja Radeckiego znalazl siq:
dopiero na 18-tym miejscu. Natomiast swiet-
nie sobie radzil "maluch" prowadzony przez
Janusza Szerlq, kt~ry w swojej klasie za-
jql drugie miejsce i dojechal do mety cal0.
Pozos tale nasze Polonezy - niestety nie
popisaly siq.
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Zakonczylismy sezon 1930 nie najlepiej.
Andrzej Radecki po siedmiu eliminacjach
rozgrywanych w ciqgu roku kolejno w kaz-
dym z kraj6w socjalistycznych, uplasowal
si~ ostatecznie na czwartym miejscu w
klasyfikacji pucharowej. Przed nim trzy
pierwsze miejsca zaj~li zawodnicy z Cze-
choslowacji.

Tak wi~c ten sukces w indywidualnej
klasyfikacji jest i tak duzym osiqgni~-
ciem, biorqc pod uwag~ nasze klopoty
sprz~towe. zesp61 nasz w klasyfikacji
druzynowej zajql piqte miejsce, a za nim
znaleili si~ tylko zawodnicy w~gierscy
i rumuris cy , Nie byl to ~Ii~c udany sezon;
nie nastraja to takze optymistycznie przed
kolejnq edycjq Pucharu Pokoju i Przyjaini.
Iv.ostatniej eliminacji - Rajdzie Rosyjska
Zima - nie mielismy zadnych szans, by
osiqgnqc lepsze wyniki. Naszym zawodnikom
brakuje jeszcze rutyny i umiej~tnosci
technicznej w jeidzie po oblodzonych na-
wierzchniach, gdy warunkiem jest nie uzy-
wanie opon z kolcami.

A oto wyniki Rajdu Rosyjska Zima:
1.vHadimir GoIcow ~1oskwicz ZSRR 6961 p.

Sergiej Sztim
2.Nikolaj Bolszik Lada ZSRR 6971

Igor Bolszik
3.\~aclaw Blahna Lada CSRS 7034

Pa~lel Shovanek
18.Andrzej Radecki Polonez Polska

Zbigniew Kabulski 7986
10

Klasyfikacja indywidualna w Pucharze
Pokoju i Przyjaini:

I.Blahna-Shovanek - Skoda 130 RS CSRS 234
2.Sedivy-Kovacz Skoda 130 RS CSRS 221
3.Kvaizar-·Kotek Skoda 130 RS CSRS 211
4.Radecki-Kabulski Skoda 130 RS Polska

204
5.Immu-Timus Lada ZSRR 174

Klasyfikacja zespolowa:

1. ZSRR - 34 pkt.
2. NRD - 29 pkt.
3. CSRS - 27 pkt.
4. Bulgaria - 25 pkt.
5. Polska - 15 pkt.
6. \'i~gry- 15 pkt.



PECHO'VY DEBIUT W RAJDZIE R.A.C.

Rozgrywany tradycyjnie jesieniq brytyj-
ski Rajd R.A.C. uwazany jest za jednq z
najtrudniejszych tego typu imprez w swie-
cie. Fatalne wr~cz warunki atmosferyczne
jakie panujq zazwyczaj ·0 tej porze roku
w Anglii, cz~sto wr~cz nieprzejezdne dro-
gi oraz bardzo skomplikowana nawigacyjnie
trasa powodujq, ze startujq w tym rajdzie
jedynie najlepsi. Ponadto zgodnie z regu-
laminem nie wolno objezdzac trasy. Rajd
wiedzie w wi~kszosci drogami prywatny~i
totez nie mozna na nich trenowac. Jedzie
si~ wi~c "w ciemno". Ekipa FSO pojecha-
la przygotowana na najgorsze, ale to co
si~ stalo, bylo nie do przewidzenia .••

Rajd R.A.C. zdominowali od lat kie-
rowcy skandynawscy. Trasa, nawierzchnia
dr6g i warunki atmosferyczne wlasnie 1m
pdpowiadajq najbardziej. Zdajqc sobie
z tego spraw~ postanowiono dookoptowac
do ekipy FSG ·zalog~ finskq, kt6ra wys-
tartowala na "podrasowanym" w Finlandii
Polonezie 2000. Byli to Teemu Tahko i
pilot Zuma Paajanen. W Polonezie zasiad-
la r6wniez zaloga brytyjska John Lyons
- Martin Whale, a t~ mi~dzynarodowq
ekip~ FSO uzupelniali aktualni mistrzo-
wie Polski Maciej Stawowiak i Ryszard
~yszkowski. ,

Rajd RAC jak si~ wydawal~ powinien
odpowiadac ~olonezowi - impreza nie

"wyscigowa", jak w przypadku Rajdu Hanx,
ale taka, gdzie liczy si~ ~Jtrzymalosc
konstrukcji.

Rajd zaczynal si~ w pi~knej, pami~tajq-
cej jeszcze rzymskie czasy, miejscowosci
Bath. W dniach poprzedzajqcych start pada-
ly ulewne deszcze i opowiadano sobie mro-
zqce krew w zylach historie na temat tego,
co moze si~ dziac na trasie. Jak si~ p6t-
niej mialo okazac, niewiele bylo w tym
wszystkim przesady •••

Jako pierwszy ze 142 uczestnik6w na
wynoszqcq blisko 3 tys. kID tras~ wyruszyl
dwukrotny zwyci~zca tej imprezy Hannu
Hikkola !Ford Escort RSj. Byl on dla
wielu gl6wnym faworytem do kolejnego zwy-
ci~stwa - po raz trzeci z rz~du. Ale byli
jeszcze i inni znakomici zawodnicy, jak
m.in. ubiegloroczny mistrz swiata Bjoern
Waldegaard jCelica GTj, Timo Salonen .
IDatsun Violet 160 Jj, Ari Vatanen jEscortj,
Anders Kullang jOpel Asconaj czy trzykrotny
triumfator tej imprezy Timo Hakinen
/Escortj.

Zawodnicy mieli do pokonania az 70 od-
cink6w specjalnych 0 lqcznej dlugosci 700 I

km. Juz po pierwszych O.S. okazalo si~,
ze sliskie nawierzchnie b~dq bardzo nie-
bezpieczne. Na pierwszym odcinku specjal-
nym wypadl z trasy faworyt gospodarzy
Tony Pond. Kontynuowal on wprawdzie dalszq
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jazd~, ale z ogromnq stratq czasu ...
Nasze zalogi spisywaly si~ poczqtkowo

dobrze i wyglqdalo na to, ze jesli nie
nastqpi cos nieprzewidzianego to b~dq w
stanie zajqc dobre miejsce w klasyfikacji
zespolowej. Ale ..• do zakonczenia rajdu
bylo jeszcze :'bardzo daleko.

I stala si~ tragedia... "
Do 6smego odcinka specjalnego ekipa

FSO radzila sobie dobrze, a w pewnym
momencie mistrzowie Polski zajmowali w
klasyfikacji generalnej 14 miejsce. I
nagle w biurze prasov~m rozeszla si~
wiesc ;:;wypadku, w kt6rym uczestniczyla
jedna z za16g reprezentujqcych FSO.

Jak si~ p6zniej okazalo, na zamkni~-
tej trasie odcinka specjalnego w poblizu
Leeds tuz przed nadjezdzajqcy Polonez
Johna Lyonsa wyskoczyl mlody chlopak. Aby
uniknqc zderzenia brytyjski kierowca zmu-
szony byl wykonac na bardzo wqskiej"dro-
dze nagly manewr. Niestety nie udale mu
si.eunLknac potrqcenia Lekkomy sLneqo ",i-
dza. Co wi~cej, Polonez byl doszcz~tnie
rozbity. Czlonkowie ekipy FSO stawili
si~ w szpitalu oferujqc SWq pomoc i ch~c
oddania krwi dla rannych, co bardzo uj~-
10 organizator6w i gospodarzy ...

Zesp61 zostal jednak zdekompletowany i
stracil szanse rywalizacji w klasyfikacji
zespolowej. Ponadto okazalo si~, ze Fino-
wie za bardzo "podkr~cili" silnik Polone-
za i mieli spore klopoty: W tej sytuacji
postanowiono wycofac si~ z dalszego udzia-

12

lu w rajdzie.
Tak wi~c debiutu Poloneza w rajdzie

R.A.C. nie mozna uznac za udany, ale jes-
Ii wierzyc tym, kt6rzy wielokrotnie star-
towali w tej imprezie pierwsze wyst~py
nalezy traktowac jako rekonesans." Bo raj-
du R.A.C. z jego bardzo specyficznym regu-
lamlnem trzeba si~ "uczyc" i nigdy jesz- I

cze nikt nie~oJni6s1 sukcesu podczas :?ier-'
wszego startu ...

A rajd trlval. Jeden po drugim odpadali
faworyci. Dlugi czas prowadzil reprezen-
tant gospodarzy Russel Brookes ISunbeam
Lotus/ co bylo sensacjq. Potem na czolo
wyszedl vat.anen, Zmienil go ,w prowadzeniu
Kullang, w koncu coraz lepiej zaczql je-
chac mlody Henri Toivonen. 11ikkola az trzy
razy wypadal z trasy rozbijajqc samoch6d,
a jednak nie wycofal si~, a na koncowych
O.S. po prostu szalal wygrywajqc pr6b~
po pr6bie. Nie zdolal jednak odrobic strat
i sensacyjnym zwyci~zcq zostal Taivonen.

1. Taivonen - White /Talbot Sunbeam Lotus/
2. Mikkola - Hertz /Ford Escort/
3. Frequelin - Todt /Talbot Sunbeam Lotus/
4. Brookes - Bryant /Talbot Sunbeam Lotus/
5. Kullang - Berglund /Opel Ascona 400/
6. r-iakinen- Holmes /Pord Escort/
~ Rond - GallC!S'herLTriumph TR 7 val
8. Dawson - Gormley /Datsun 160 J/
9. Danielsson - Booth /Fort Escort RS/
10.Hill - Varley /Vauxhall Chevette RS/



3. Mikkola - Hertz /Forn F.sco~t ~Sl
4. Frequelin - Todt /Talbot Sunbeam Lotus/
5. Taivonen - Lindquist /Talbot Sunbeam Lotus/
6. Bette9a - Bernacchini /Fiat 131 Abarth/

W RYWALIZACJI 0 RAJDOWE TROFEA

MISTRZOSTWA ~WIATA PRODUCENTOl-l I KIEROWC<5w

Rajd San Remo

Byla to si6dma eliminacja mistrzostw
swiata oroducent6w i kierowc6w. Na star-
cie sta~Eilla niemal cala czo16wka slViatowa.
Poczqtkowo zanosilo siEil na zwyciEilstwo
jednego ze swietnych repr~zentant6w.F~n-
landii. Po pierwszym etap~e prowadz~l bo-
wiem Alen /Fiat 131 Abarth/, a na drugim
miejscu "ubezpieczal" go Vatanen. Trzeci
byl lider mistrzostlV Rohrl, za ~t6rym
plasowali siEil m.in. Cerrato, M~kkola,
Frequelin.

Na drugim etapie nastqpily pewne ~rze-
tasowania w czol6wce. Przede wszystk~m
'wycofal sie: z tr~y dotychczasowy lider
~len - zastqpil go Vatanen, kt6ry wyprze-
dzal nadal Rohrla oraz Frequelina. Roz-'
strzygajqca walka nastqpi!a podczas trze-
ciej i ostatniej cZEilsci rajdu, kiedy to
znakomitym finiszem popisal siEildoskonale
taktycznie jadqcy Rohrl i zdystansowal on
Vatanena 0 6 min. 35 sek. Szybkq konc6wkEil
mial tez mniej wczesniej widoczny Mikkola,
kt6ry zapewnil sobie trzecie miejsce.

1. Rohrl' - Geistdorfer /Fiat 131 Abarth/
2. Vatanen - Richards /Ford Escort RS/

Rajd Korsyki

Rajd ten bardzo p res t i aowo traktowal·i.
przede Itlszystkim Francuzi, r-epre aerrt.owan L
przez aktualnie najlepszych kierowc~w.
Nie zabraklo tez kilku as6w kierown~cy z
innych kraj6w, m.in. Rohrla, kt6remu jednak
\'lr6zono bardzo trudnq wa Lkq 0 caocowa pozy-
c j e , Po cz atikowy przebieg impr~zy w pelni.
potwierdzal te horoskopy, bow~em zachodn~o-
niemiecki kierowca byl po pierwszym eta-
pie na piqtym miejscu z 12 minutami straty
do lidera Ragnottiego, szalejqcego na slVym
Renault 5 Turbo i wyprzedzajqcego swych ro-
dak6w Darniche'a, Th~riera i Michele Houton.

Jednak nie wszyscy kierowcy, znajdujqcy
siEilw czo16wce dojechali do mety. Defekty
wyeliminowaly z walki m.in. prowadzqcego
w rajdzie Ragnottiego oraz Dar~i?he'a.
Bardzo r6wno jadqcy i nie szarzuJqcy Rohrl
na tym skorzystal, zdqzyl jeszcze WYl?rze-
dzic ~outon i ostatecznie uplasowal s~Eilna
drugim miejscu za Therierem ze stratq 10 min.
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23 sek. Dzi~ki tej lokacie Walter Rohrl
zapewnil juz sobie definitywnie tytu!
rajdowego mistrza :§wiata na rok 1980,
podobnie jak Fiat - pierwszenstwo w kla-
syfikacji mistrzostw :§wiata producent6w.
1.Th~rier - Vial /Porsche 911 SC/
2.Rohrl - Geistdorfer /Fiat 131 Abarth/
3.Michele Houton-Chantal Arii IFiat 131

Abarth/
4.Coppier - Leloz /Porsche 911 SCI
5.Saby - Tiber /Ranault 5 Turbo/
6.Dawson - Gormely IDatsun 160 JI
Rajd Wybrzeza Ko:§ci Sloniowej

Rajd ten, zwany dotychczas Bandama, byl
ostatniq eliminacjq mistrzostw :§wiata. Nie
wystartowal w nim juz Rohrl, ale przystq-
pili za to do rywalizacj i niemal wszyscy
pozos tali kierowcy liczqcy si~ w czol6wce
:§wiatowej. Impreza okazala si~ bardzo ci~z-
kq pr6bq.- spo:§r6d 52 ekip do mety doje-
chalo tylko 11. Szcz~:§cie omin~lo wiele
znakomito:§ci. Na poczqtku sytuacja w pier-
wszej dziesiqtce ksztaltowala si~ nast~pu-
jqco: l.Mikkola /Hercedes 500 SLC/,
2.Waidegaard /Mercedes 500 SLC/, 3.Eklund
/Toyota Celica/, 4. Cowan /Hercede,. 500 .SLC/,
5.Preston /1<1ercedes.500 ·SLO;, 6.•Munari
/Fiat 131 Abarth/, 7.Makinen /Peugeot 504
Copup~ v-6/, 8.Andersson /Zoyota Celica/,
9.Mehta /Datsun 160 J/, iO.Ambrosino
/Peugeot 504 Coup~/.
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Przez dlugi okres wielkim faworytem byl
Hikkola, kt6rv svst.emat.vcxnLe z"Tiekszal:'
przewag~ nad waldegaardem i wynosila juz
ana naw.et 33 min. 42 sek. Fin mia! jedna~
pecha w koncowej cz~:§ci'rajdu i musial si~
wycofa6, podobnie jak kilku innych kierow-
c6w znajdujqcych si~ w pierwszej dziesiqt-
ci. Ostatecznie zwyci~stwo przypadlo wal~
degaardowi, kt6ry wyprzedzil Argentynczy-
ka Recalde 0 1 godz. 11 min. Dwie dalsze
lokaty zaj~li reprezentanci gospodarzy.
1.Waldegaard-Thoreszelius /Mercedes 500'JSLC/
2.Recalde-~treimel /r~ercedes 500 SLC/
3.Ambrosino-Bureau /Peugeot 504 Coup& V-~/
4.Assef-Fourcade IToyota Celical
5.Preston-Billstamm /Mercedes 500 SLC/
6.Munari-Jaubert /Fiat 131 Abarth/

Ostateczna klasyfikacja ffiistrzostw
sw Lata producent6w w 1·980roku: 1.Fiat -
141 pkt., 2.Ford - 93, 3.Datsun - 80,
4.Mercedes - 79, 5.Opel - 72, 6.Talbot
~ 49, 7.Toyota - 32, 8.Peugeot - 30,
9.Porsche - 28, 10.Lancia - 20, 11.Vaux-
hall - 16, 12.Volkswagen - 14, 13.Mit-
subishi - 1.3, 14.Reanult ~ 12, 15.
Triumph - 9, 16.FSO-Polonez - 2.

Zwyci~zcy w poprzednich latach:
1970 - Porsche, 1971 - Alpine, 1972 -
Lancia, 1973 - Alpine-Renault, 1974 -
1976 - Lancia, 1977-1978 - Fiat, 1979 -
Ford.



Ostateczna klasyfikacja mistrzostw
~wiata kierowc6w: 1.Walter Rohrl - lIS pkt.
2.Hannu Mikkola - 64, 3.Bjorn l-laldegaaru
- 63, 4.Ari Vatanen - 50, 5.Anders -
Kullang - 4S, 6.Markku Alen - 47, 7.Timo
Salonen - 45, -S.GuyFrequelin - 34, 9.Shek-
tar t1ehta - 30, 10.Henri Toivonen - 28,
11.Eklund - 23, 12. Therier,Preston -
po 20, 14.Recalde,Johansson - po IS,
16.Altonen, Blomquist, Bettega, Darniche
- po 15, 20.Coppier - 14 ••• 69.Haciej
Stawowiak /wsp6lnie z innymi siedmioma
kierowcami1. Ogglem skalsyfikowanych zos-tCllo-76 kierowc6w. ---

Warto przYPoIlU1iec,_ze w roku 1979

mistrzem ~wiata byl Waldegaard. Wcze~niej
przez dwa latClw ramach mistrzostw ~wia-
ta producent6w prowadzono klasyfikacj~
o Puchar FIA dla najlepszego kierowcy;
triumfowali - Munari /1977/ i Alen /1978/.

Oto klasyfikacja czolowych kierowc6w
pod wzgl~dem absolutnej liczby zwyci~stw
w rajdach zaliczanych do l'!~ od 1970 roku:
1.Waldegaard - 13 zwyci~stw, 2.Mikkola _
9, 3. Munari,Alen - po S, 5.Rohrl, Therier
- po 7, 7.Darniche,Blomquist - po 6,
S.Andersson, Nicolas - po 5, 11.f1akinen
- 4, 12.Mehta, Andruet - po 3, 14.Salonen,
Clark, Herrmann, Singh, Kallstrom,
Lindberg, WClrmbold - po 2 '"

MISTRZOST\i1AEUROPY KIEROWc6w
~R.:'-jdWina'

Rozgrywany na terenie Szwajcarii mial
wsp61czynnik 1, totez nie przyciqgnql
czolowych kierowc6w Europy. Reprezentan-
tom gospodarzy postanowi:t'stawic czoia

~nany Szwed Per Eklund, kt6ry wygral bez
'?roblem~-prowadz ao praktycznie niezagro-
zony od startu 'do mety.

1.Eklund-Sylvian /Toyota Celica/
2.Krattinger -Ferrari /Fiat 131 Abarth/
3.ChapUis - Bernarconi /Porsche 911 SC/

4.Savioz - Schupbach /Opel Ascona 400~
5.Caverzasio - Galli /Porsche 911 SC/
6.Carron - Lederach /Opel Ascona/
7.Kvaizar - Kotek /Skoda 130 RS/
Rajd His'zpanii

Ta tru~na impreza 0 wsp61czynniku 3
zgromadzila(na starcie kilku kierowc6w,
rywalizujqcych 0 wysokie pozycje w mis-
trzostwach Europy. Pr~ede wszystkim zmie-
rzyli si~ dwaj pretendenci do miana naj-
lepszego - lider rrancuz Beguin i majqcy
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o 26 punkt6w mniej Hiszpan Zanini. Ju~ na
pierwszym etapie prowadzenie objql Beguin
a za nim kolejne Lok.aty zajmowa Li, Hiszpan,
Servia, W10ch Pregliasco i dopiero Zanini.
Drugi etap przyni6sl pewne zmiany. Francuz
pozostawal nadal na pierwszym miejscu, ale
na drugie wysunql si~ systematycznie odra-
biajqcy straty Zanini, a za nim byl Preg-
liasco.

Taka kolejnosc pierwszej tr6jki utrzy~
mala si~ do samej mety, a Beguin uzyskal
czas lepszy od Zaniniego 0 1 min. 33 sek.
Okazalo si~ jednak, ~e Francuz nie wygral
tego rajdu, zostal bowiem .•• zdyskwalifi-
kowany. Przeprowadzone przez organizator6w
badania techniczne jego Porsche 911 se
wykazaly nieprzepisowe modyfikacje tabli-
cy rozdzielczej, drzwi, wzmocnien nadwozia
oraz ukladu hamulcowego. Sprawa stala si~
przedmiotem wielu kontrowersji, sam Beguin
odwolywal si~ od - jego zdaniem - krzyw-!
dzqcej decyzji, ale ni.ew.i eLe zyskaL Zwy-
ci~zcq rajdu zostal Zanini, kt6ry tym sa-
mym przybli~yl si~ powa~nie do tytulu
mistrza Europy.

Warto dodac, ~e w Hiszpanii bardzo dob-
rze radzi'l sobie Polak Blazej Krupa, kt6ry
jadqc pewnie i spokojnie ukonczyl imprez~
na 10 miejscu, zwi~kszajqc swe szanse
utrzymania wysokiej 9 lokaty w klasyfika-
cji lqcznej mistrzostw Europy.
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1. Zanini - Sabater /Porsche 911 se/
2. Pregliasco - Rei.soli/?llfa.R:::rneo Turbodelta/
3. Bagration- Llopis jLancia Stratos./
4. Servia - Brustenga /Ford Fiesta 16bo/
5. R.Villar - Diaz jPois~he 911 se/
6. E.Villar - Garret /Porsche 911 se/
7. Goncalves - Oliveira/Pord Escort RS/
8."Moutinho - Morais /Opel Ascona/
9. Torres - Morais jFord·Escort RS 2000/
10.Krupa - Mystkowski/Renault 5 Alpine/
Rajd Al<Jarve

e:
Kolejna eliminacja mistrzostw Europy,

tym razem o ~lsp61czynniku 2, zn6w odbyla
siElw Hiszpanii. W Rajdzie Algarve ponow-
nie doszlo do pojedynku mi~dzy Zaninim a
Beguinem, kt6rego nie zrazila kontrowersyj-
na dyskwalifikacja w poprzednim Rajdzie
Hiszpanii. I w tym ;;>rzypadkuBeguin wystar-
towal bardzo dobrze i juz po pierwszych od-
cinkach specjalnych objql prowadzenie. Za-
nini, dosiadajqcy tyrorazem Porda Escorta,
utrzymywal siElna drugim miejscu, ale na
wi~cej nie bylo go stac, gdyz lider syste-
matycznie pOYTi<;lkszalprzewag~, kt6ra po
dw6ch eta;::>a:chwynosila prawie 10 minut.

Kodc6wka trzeciego etapu nie byla jed-
nak pomy:Hna dla Beguina. ~·7 jego samocho-
dzie nast api ra awar i,a zawieszenia i unie-
mo~li\>Tilomu to dojechanie do mety. Iv tej



sytuacj i zn6w s zcz e s Lf.wym z·i/yciElzcqzos-
tal Zanini, kt6ry t.yrn s amym zapewnil s o-:
bie juz tytul mis.trza Eu ropy /jeszcze nie-
oficjalnie, gdyz w tym czasie Francuz od-
wolywal siEl jeszcze od decyzji organizato-
row R~jdu Hiszpanii/.
1. Zanini - Oliveria /Pord Escort RS/
2. :1endes - Lopes /Datsun 160 J/
3. Silva - Almeida /Ford Escort RS/
4. Ramaozinho - Alegria /Citroen Visa/
5. ~elle - Hansen /Opel Ascona/

Rajd San Marino
Im~reza ta 0 wsp6lczynniku 1 przebiega-

la ?rzede wszystkim pod znakiem rywalizacji
wloskich kierowc6w. Zaci~tq walk~ 0 z\vycip'-
stwo toczyli "Tony" i Vudafieri. PoczqtkovlO
prowadzil "Tony", ale w koricowe j cz e sc L raj-
du mial on klopoty z samochodem i w efekcie
.na mecie uzyskal czas gorszy od swego rywa-

r .l.a0 4 sekundy.
1. Vudafieri .- Perianiol /Fiat 131 Abarth/
2. "Tony" - "Rudy~ /Opel Ascona 400/
3. Verini - 1113.nnini/AEa ~ A.GJV Turbodelta/
4. Tognana - Cresto !Fiat 131 Abarth/
5. Pregliasco - Reisoli/Alfa Raneo A.mv

Turbodelta/
6. Ormezzano - Berro /Talbot Sunbeam Lotus/

Rajd Katalonii
Byia to ostatnia eliminacja mistrzostw

Europy /ws~)61czynnik 1/, a praktyczrrie mia-
la ona znac zenie dla h-i s zparis k i ch kierowc6w,

rywalizujqcych t.akze w mi st r ao stwach swe-
go kraju. Jedynym ich przeciwnikiem zza
granicy, Lt.cz acym s i.e vi waLc e 0 CZOlOWq.
Lok a t e byl Wloch Pregliasco. :'7ystartowal
takze Zanini, kt6ry chcial zakonczyc se-
zon zdobyciem tytulu mistrza Hisz~anii.
W pelni mu siEl to udalo. Wygral o~ bowiem
bez pr ob Lemow z przm'iagq 10 min. 34 sek.
nad Pregliasco.
1. Zanini - Sabater /Porsche 911 SC/
2. Pregliasco - Reisoli /Alfa R::lreo A. GJV

Turbodelta/
3. Servia - nrustenga /Ford Fiesta 1.6/
4. Beny Fernandez - Sala /Opel Ascona/
5. Sallent - Altarriba /Porsche 911 SC/

Oto kolejnosc pierwszych 20 zawodnik6w w
klasyfikacji 11E:
1. Antonio Zanini - 476 pkt, 2. Bernard
Beguin - 382, 3. Adartico Vudafieri - 208,
4 • .Ari Vatanen - 195, 5. Hauro Pregliasco
- 172, 6. Stig Blomquist, Jean Ragnotti
- po 150, 8. Holger Bohne - 144, 9.Blazej
Krupa - 141, 10. Tony Pond - 140, 11.Jorge
de Bagration - 136, 12. Anders Kullang -
134, 13. Maurizio Verini - 126, l~. Hannu
Mikkola, Achim Harmbold, Bernard Darniche
- po 120, 17.Per Eklund - 110, 18. Symonik
Kvaizar - 104, 19.Harkku Alen, 20.Antonio
Tognana - 103 ...
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