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|v 9iły naszych rajdow^c .Y, .Ż* |pojarlą więc w Rajdzie Polski M. Sta*tr iki najlepsr,yeh Sobi-esta- | ivowiilr, stJty piiof P". Muerry i świetny
wa Zasady. Roberta Muchy i Andrze_ | kierorł.c-a a,. Żysztrowski oraz M. Bien
ia Jaroszewleza nie rnba1,zymy na I i NI. Varisella.
śtarcie toaponuynającego się' wia"śnie I c^"tg'.l ' 

p.'9F51?*_3^"ł9g:_.^_t1:Ł?.__ **'Ęu"-- 
l:^:l''**Ł ffj{::n.y z^1Y:.kiT: ,{i1-Rajdu Polski.

Trgchę to wszyg-tko wrgląda pn- 
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radoksalnie, że najlepsi nasi kierow- l ,v"u hie zostariie Źoeai'rnptetowana,
cy rajdowi nie weaną udziału w eli- l trowiem pod znakiern zapytania stoi
minacji do mistrzostw świata odby- | start świetnego rajdor'vca Pinto. Dw*aj
wającei się w naszym kraju, ale eÓż, I gozo;.tati ętv9dnigy tej druŹyny to Pa-
moi my tytlro żalorva I sanetti :^ł-3-1Ł"ssio'

Sobieslarv Zasada już wcześrriej 
'o- |.#*n"1'T'fffjh f3io"tfiłIu*Turi3''illł1|;

powiadał, Że nie rna zamiaru w tym I nolski zobaczynry doskonalego Fran-
roku startować w Rajdzie Polskź. Nie lgu3 Tlreriera i zawotlnilra NILF' Warm-
zmienił zdania i wyjechał na urlop."| Irolda' (z,

W rozrnowie n ,,Expressem" S. Za-
sada powiedział, Że już rok ternu p0
jedrry-m z najgroźniejszyeh wypadknrv
w swej karierze, właśnie podczers
Rajdu Pol-ęlti, postanowił rvięcej nie
stanąć na starcie tej irnprezy.

Nieobecność na starpie R. ttluctry i A'
Jareszewicza sporvodbwana jest tytn,
że nie otrzymali oni zezwolenia lelrar-
slriego. A' Jaroszewicz nie wyleczył
ieszcze w pełni ciężkieJ lrontuzjin ja-
hą odni sl podezas Bajdu Tulipan w.
Udzial w rekordoweJ pr bie ,rPolslciego
Fiata'' znacznie przedlużył jeso rekon-
rrralescencJę. R. Mucha natomiast uwa-
żany plar;a rvszystkich za 'okaz ztlrłl-
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