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- ?56,5 p!rt,
': l88.i5 pkt.
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* 

'§.75 
pkt.; 44,2t pkt,

- 3s r}kt"
- "16,5 

pkt.
- i5,25 pki.
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Po taz drugi Redakeja oglasza l _ _

rezultaty punktacji na nailep- l _Ogła§zsjąe Baidrrrąry pucłi*r
szych zawodników rajdorvych na- ' -§rowa Porvszeehnego" 1976 zy-
szego kraju. _ l czymy firszystkirrr lłie::owcom ''

W roku 19?5 najiepsze rezulta-
ty osiągnęli: Andrzej Jaroszervicz
w kategorii kierowcórv" Pjgll
Łl.u§!b!L_sts| w kategorii pilotów
i Janina Jedynakowa w kategorii
pań,' Punktacja Pueharu ,,Słowa",
ogloszona na początku roku pre-
miowała rezultaty w klasyfikacji
generalnej rajdów wszystkich
polskich zawodników biorących
udział w imprezach krajowych !
zagranicznych. A trzeba stwier*
dzić, iz miniony rok hył bardzo
szczEśliwy dla polskich kierow-

_ cótdŁ: _anazrrcjezca napąego_ĘcĘaru
- ,Andrzei Jaroszewicł - ŻajĘł
trzeci* miejsce w rozgrywkach
eliminacyjnych mistrzostlv Euro-
py kierowców i trzecie w Pucha-
rze Policju i Prz:l,jaźni krajórv so-
ejalistycznyeh. Blażei Krupa zdłl-
był Puchar Pokoju"i' PĘ;aZni"
lvygrywając jednocześnie szereg
inrprea w kraju i za granicą. Rów-
nież nestor polskich kierowcólv
rajdoulych - §obieslaw Zasadan
który u, ubiegłym roku startował
tylko raż, wygrał amerykański
rajcl Press On Regardless, zaliczł-
n3, w roku 1974 jako eiiminacja
ra jdowyclr misirzostrv św-iata pro-
ducentów""
Na li§tach startosyctr r§Jdów przy,

było lłiele nazrvisk zawodników mlo-
dych" którzy swyml rezultatami roliu-
Ją dobre możliwości na przyszlo§ć. z
uznanlem taliż6 trależy polvitać coraz
bardzleJ energicztre rvlączanie się do
sportu Fabrykl samochodów lvlatoli-
trażowych $, Blelsku-BialeJ, Ten opt11,-
mistyczny lakt pozrvala wid.ieć tv fń-
żowym świetle pruy§zIość polskle5o
§portu raJtlowe§o pr2ede wszystkim
p€przez dalsze roz§zerzenle kręgu ua-
wodnilrów §tartującyclr rr" lrnprezach.

Nie żaw§ze ehodzić tuta.l będzi6 ł
tplelkl wyczyn! płzecież udzlal w licz-
nych raj.lach .,plerwszego kroku". or-
gnnizowan},ch przez arllon!obiIkluby,
ozIla.,za d!a ich uczesinikdw żnaczny
wzro§t umieJętności, a co tra tyB,
ldzie w parz€ uwię§§ueDle bezpieez€ń-
6twa Jazdy.

Punktacją Raićlowego Pucharrr
*§lowa Powszechnego" 1.9?5 r.
objętych zostalo 1,05 aarvorlnilrów
startujących jako kierowcy i 12?
zawodnikćw lvystępująeyeir w
rajciach w eharakterze pilotórv.

poazul ne łtwl6 kl'tegofie wprolva-
dlztliśmy €elowo, podkreśtając ró§,nD-
rzęalną rolę żŁwodnikólT tych r"spe-
e.ialnośei'l rp trudnej sztuce doprot,a-
drcnie §emochodu ,ra metg raJdu, §y!-
wetlii naJlep§zy€h kicrowców t pii0-
iów preżentolt,ać bĘdriemy na lamach
ń§lowa", lapraszająe lch rednocz€śnlealo walkl o EaJdowy Plte ttar .,§lowa
Posśuechnego" t976. zasady Jego roz-
Erywanlł podamy na lamafh naszP;!
gazety, choć będą one tvlko Ę ba?dzo
niOwlelu,prrnktach róźnić §ię od ub{e-
ńoro§zBych.

,.sz*rr:kiej drogi" na szlakaeb raj-
rlarvycir całego śrł,iata i

nĄJDOWY PUcIlAa
,,§ŁOlvA POtv§z§cH}i§GO*

19?5

KLA§YFIKACJA
KI§BoWcÓw

, ,.|

KLA§§FrKAQJA
l, P. ltlystkowskl
E, rż:!ĘźfróiEftt
'. 

J. wojtyua
il. M. Muszyń§kl
i" J. n9aźny
8. §. Turczuk
?" w. §chramrlt
8. §. Brżózolv§kl
9. R. Miećzaniee

l0. A. Bialówą§ _ 34,5 p!rt,
u. T. §tawoĘ,czyB - 33,?s pkt., rE"

J. czyżyk - 3?,75 pkt.§ t3. R. Bialks
- 3t,75 pkt,, t4-t5. u. DomnBal§kl. T"
lloppe - po 3i.?5 pkt.. 16. H. Krż-
kowczyk _ 30.?5 trkt,, !?. E. Biśanc -z8,5 pkt,, t8. K. Roćko - ż? ptrt,

19. A. R.yniak * l9.5 pkt., 20. T. Hu-
,let - t8,75 pkt.. 2t-?e, K, §clylrow*
ski, 1!l. §zramowśkl - po 12 pkt,,
?3. J. Trernalowic, - u,?5 pkt.

24, T, Przybl,§z - 8,?5 pkt., ?5-ż6,
K, Ło§iak, J. Rńżańskt - po 8 Dkt.

9?. lf" Gr9l]arłrą,k * ź pkt,. 28. §t.
tsrilmankie§icz - 3 pkt.

?$" A. ondraczeli * ż.i pkt- 30-3I.
n, Eyzel. ś. salińśkl - po 2 pkt.

3?-3i. B. Bar&nowśkl. J. łlentPt. R-
TarEosz. o" Tereśzfźak - rrn t,?i El<r,.
re-i;. r. Jcd§nako*at A- Turcz},ń§ki* Do 1,5 pkt.

38-5e" M. Frankó§leź. T. Jórdrn. J.
''urząi{. J. §anrauso Ą. Kukurudzn,
w" :!la*hnik" 

'r. 
§or#ak, B. pokfzyw-

ka, w. Pelak. R. §arnowskl. M. §zcze-
paniak" P. T0ma§zewskl" !r. wróbel,
J. wy§Oczvń§kl, w" zlrierkow§ki - prl
l,?5 pkt,. i3-56. A. Brzezińskl. -Ą. Fe,
lik§, §. §ry§tlilewicą Z" Wą§iB - po
l pkt.

5!*90. p. Aromlńśkl} T" Babel. z.
Rar:an_ ł, §ilPlvicu. J, Bie§zkiewicrg
A, Biciń§ki" &. ralkswski, it!, *]la!,
czvński" A. Ianis/e$ śk!. z" Januko,
wiłz. łi. .taslnski. J. Kindziak. J. Kle,
cni 'K, Kolrun. ś. Kotrzelrr. K. lltrr_
tvnow§kl" K. §oi<zewska. ł1. Nosi1,1ri9
Ś"_-Ó;ikr] ń. oitinorvski. §. Plurh3,
H. podsiPdlik. T. Poręb,k in T, Rome§l,
kn_ c2. sawl;ki. T. §rólił. J. sta$o,
ixnińi. J. Sza;nq, D. szarFikot§, Ą,
sństend" K. Ugielcki. M. Woszcz],nr"
ł--Ż"mńri"sxi.-' E, zullez - po 0,?5
pkt.

|. Ą, J_aroszeB.i.B - e66,?5 pkt,
i=Łśrup _ zse.s itt.ó. .u. 

^arcze§skl 
* 66,5 pkL

4. J. Łandsberg * lr.s itt.5. .l, Książkie\iieu * ł;.:s irkt.6. T. Turczl|k * łł.rS ilXt,?. l!l" Bublfwicz *. :rl,rs il<t.8. Ą. Masro}viee * ił.S biii.9. _M. stłlvolviak * rł,.l; pltt"
_ r0:l:?. !!'. K4łatfrl u, otynŚłi,' 'ł"
nadeflii * no 3ż.5 nkt._
_^1.1:.4.. Biclłrvicz-- il,as ptłt". lł. §.
_§allnski - 30,?5 pkr"t li. s. zaśada -
i9 S;,"!';o[."ri-3t1.! - ź8,5 pkt,"

_ l& T" I}tbowsl(i - ż0.25 pxi., ls-eo"J, _Dobrzański, [l,. Donrinowsxi - po
ii,oJkj;,__Z_l: l...Lae,arl - Iz,z; pxl,,..,__§:_K:rmgrnickl - 12 pkt.

.J.. .L. Loslak - ln.s rrki.. ?4. R. :§o-
3.!9k|.: 9 plłt.. ?5, Ń. Śowtrrsli"-ó,rł pKt.
_ut" T .cieclerzy_ńsk| - t pkt.. ??, K.UzJr}tecki - i.!5 pkl.. zs. W. ilar-
I9}orĘ1 :.? pkr.. ?Ś. R. t'luctla * l,;pfit.._ 3lr-3ł, 2. Bienlcqlskl. B. Grvch-tol. J. Kólrylinski, A. Lubialr. .l. nri-zttr.- po !.i ptit,, 35-3;. tr. i{rakorv_czl,li. 

_Tv _ §otvorr..ta. cz. z^d!,Bow!ez* po ? pkt., 33*{l. F. ł.dsmek; z" rja-ranillvslri, ,J_. rrabrowskl. J. Gtąbińsl.I.A. orlu!§§kl, llt. Ęyndak" A. Udzjeli
- po 1,7; pkt.
__łi]50'. łi. aień. J. Demalowlez. J..redJrnakotra, J. Litwlekl. !t4, Varisei.,a- _z. 7_apęń6u.ski - po r.5 pkt..
Ę_fi!. s!. Ciecierski, W. Cvianl--}"trankoY,icz. J. Gladysz, A. Gr-zeso-
rek._ K. liolinka, Ę. Leś. J" ntatąg. A.§rielcereIi, A. \'ics.ladcmstl. .{.-ŃÓ:wicki, H. Pódsiediik. A, §kr"vDck. s.7,namiiolłski_- nó 1-15 l)kt,.65-.66 \t.
l(lr.czekn 1" śrlider _ do r put.6?-80 lv, JJno$.§kl. -A. Kallnn. ł.
KoDef, Ę. Lueinśki. rt" ]trgtych. P. |§o-ftkowski. z. Poniewskl. K" Fóżewski,w. sero\1,ślrl. J. soitvniab. A_ śtiskr.lll, l1isławski, K, załuśkl. H, uientsĘi
- pa ó.?5 plrt.. 8t-to5" z. Bifan. K!Biele§§ki, lt!. Bosorr§kl. Ę!. atiłacżyń-§kl, l{. Janarek. B. Ka§zub*. iu. ńot-
czyńśkl. R, il0zlor^skl, G. Lewandnv.-§kl, A" 1ltofdżelltskl. w. Pawllrezuk,.Ą Pr7ewlo(-kl, Ą. Ptrdo. E" PulchnY,
Ę Py-rkłsz. A, aDćh. e. śzaf fań§ki,
w. waszkielviłż. I{. §ryą§ik, A. !vit-
kol§lcz, 

'. 
lvoclniekl. A. wodzlński. B.

wozoFlcz" J" T{ysocŹyńskl. J. zatuBek.

91*12?. I(, Bietow§til, R, Blentek. J,
nriamn'twśtłi" ł. tnaźaz, w. Grabar_
;;r--i,_- C.zvtreX. W. Hane, lV. Ja,
;;;,: .i"'ńsina. Z. Kcller" H. Bloda,
i-]-ii"ńooactrr. ł. xowaIstl. M, ]lta"
fiii".śiil'ńł."'tliij,r. x. MiĘielskl, W_
\lćiPia_ ll, oziembloo 1l. PawlowsKI,
rr.-ńiret"i. J, ftDelr. it. Rump?l, lT"
§;*j;ii_ -,i: śottvsilr. T. Soctrleki. B"
śi:,r..ińit<l. J, śtrr,rou,s!łi" J. StOTr3,
Ż, szifrań§kt. T. śledżiń§kt. P, snles,
i. "iiiii)"iih. - r §'n§zlii.B,icź, H,
ir,:r"ń]',lil'irĘóiła.- :rł, rrioct, J. woj,
cieclrowski - po 0.5 pHt,


