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Dobry peczatek
Kolejne eliminacje 1\ Motocy~o-

wych MistrzOStWWarszawy nie by-
Iy zapowiadane afiszami na ulicach.
ale na brak zainteresowania oby-
dwiema odbytymi dotychczas im-
prezami organizatorzy nie nKlQli
narzekaC. TysiCl(:e widz6w wokOt
zaimproWizowane toro na ~
me X-;leCia.-- to spektakulamy do-
w6d, jak duUl populamoscia cie-
szy sie ten - do niedawna dla
warszawiak6w egzotyczny - sport.
Po dw6ch eliminacjach jasna

sytuacja istnieje w k1asie 175 em",
w kt6rej Wfodzimierz GllSiorek z
Warszawskiego AZS wygrat oba
wyScigi, oraz w k1asie popularnej
50 cm3, gdzie bezkonkurencyjny
e f .. ie~~Is':z Rafacu

ezy, na szybkiej Hondzie.
W ·klasie 125 em" po jednym VNY'
ci~twie odnlesli J. Komenda (Avia-
Swidnik) i E. Narewski (AZS) -
ubiegtoroczny zdobywca pucharo
"PERSPEKTYW" w formule wolnei.
Rowniez w ktasie 250 ern" po jed-
nym VNYci~stwie maja A. Szyman-
ski (AZS) i M. Wyl~ata (Oma-
Poznari]. Zacieta walka 0 punkty
trwa w ,rozgrywanych w coraz Iicz-
niejszej obsadzie wyScigach formu-
Iy wotnej. W punktacji pucharo
"PERSPEKTYW" prowadzi Wlady-
slaw Bogus (AZS), ktory. wygral
pierwsza eliminacje, a w drugiej
- mimo dw6ch upadk6w na tra-
sie! - zajlll drugie miejsce. Na
datszych pozycjach znajduj~ sie:
,WI. Kosinski, A. Szymanski i A.
Stachurski. KaZdy z nich ma jesz-
cze teoretycznie szanse na zwycitr
stwo w og61nej punktacji.
Podczas drugiej eliminacji do

motocyklist6w dotClCzyli samocho-
dziarze. Wyscig samochodowy, kto-
ego inicjatorem byl nowy wicepre-
zes warszawskiego okr~u PZM -
znany kierowca KrzysZtof Strykier,
a organizatorem - Sekcja Mlodych
Automobilklubu Warszawskiego, wy-
gral Jerzy Landsberg (Renault 5 LS)
przed Blazejem KruPCl (Renault 17
Gordini): Warunki trasy nie pozwo-
lily zawodnikom na wykazanie
wszystkich umiejetnosci i ograni-
czyJy w znacznym stopniu widow is-
kowosc imprezy, ale... dobry poczCl-
tek zostat zrobiony. I rnoze kiedys
doczekamy nawet.:ie w stoliey pow-
stanie tor z prawdziwego zdarze-
nia ..

Wyscig Promot6w 250 podczas /I
eJiminacji Motocyklowych Wyscigo-
wych MistrzostW Warszawy'- Prowa-
dzi M. WylfffJala, na trzeciei pozy-
cji WI. G~siorek. Fol. CAF

(mjp)


