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7 62 zal g do meĘ dojecholo tylko somochod w

Trudy tego rajdu okaaały się uie_
wymiernr ani w ezasie, cni w nl-
rvierrchniach, ani w saybkośoiacb,
w jakich trasba było pokonytva kl-
lomclry. Na XXXilI Bajd Polskl
rlożyłr siq rrrmr wsaysthich trud-
ności i tych, kl rzy ukoriczyli tę
arcytrudną imprezę nalcżałoby o-
zilobi wewrzynGm. Zrasztą Popa-
trzmy na listę startowąl wyjcohaly
z Krakowa w czwrtek po polułlniu
62 załogl, l etap uko czylo lG samo-
ehod w, 13 udalo się na trasę lI e-
tapu (pętla wscbodnia), w sobotę
wieczorem zamgldowalo się 8 z:rl g.
Bcszta pailła w drodzc. Defekty sil-
nlk w. wypadkl, kraksy, amęezenie,
prrekroczenie 2,S-godzinnego limitu
ctasu. Takl byl w rajd, zeliezany
po rar picrwsay Jako climinacJa do
mtstrzostw śwlala.

og łem wytyezyli dziołacze krakow-
skiego Automobilklttbu trasę ponad 3
tysięcy kilonletr w, w tym sporą ezqś
1rc wertepach, kamien!ach, piasku, $zu-
t'rze i ezym się wreszcie dało. oczywi-

Polska zaloga $trnowiak - Czyżyk
na ,rFincie 125p", po zalioriczcniu

raldu.
ście, jak w każdej tago typu imprezie.
rajd przebiegal przez miasta i osiedla.
gdzie obowiązują ngrmalne przopisy
drogowe. Ponieważ jednak przeciętne
szybltości ustalono dość wysokie, wielu
rajdowc w mialo kolizję z polskim
Kodeksem Ęrogowym'

Przejdżmy na trasę II etapu. Z Kra-
kolf,'a wieczorem zawodnicy wyrusayli
na poludnie wojew dztq'a, następDie
na szosy Rzeszowszczyzny. Drogi tu nie-
eo trudniejsze, na docriar zlego na nie-
kt rycb odeinkaeb zniszezone nledau'ną
porr:odzią. To była zreszĘ i dla samych
organizator w porvażna przeszkoda
niemal w ostatniej chwili trz.eba było
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H{armbold {ll BF}-Todt (Francja) mycięzcatni )(xxl ll Haidu Polski
zmieniaÓ trasy, likwidorr.'ać odłinki
specjalne, ustanawia nowe punkty
kontroli czasu Dość na tym' że już noc
z piątku na sobotę przerzedzila i tak
już skromną grupę zawodnik w. Ko_
lejno odpadali: w .,polsklm Fiacie" za-
łoga Żyszkog'ski - Żys;korvski, ltiRD-
orvska zakrga Beyer - Schramm w
,.Wartt'urgu'', następny'polski Fiat''
Komornicki - Krupa. n-ad ranem na
jednym z odcink w sPeejalnyeh jadąca
z fantazją załoga radzieeka Sepp -Bernstein wyteciała z szosy. dacbowala
! w efekcie obydwaj rajdowcy ukofi-
cr.yli rald w szpitalu w Jaśle. r wre-
szeie nadchodzi do biura rajdu kolejna
informaeja o wycolanej załodze: Paga-
nelli_Busso enajrlująca siq od pierrr'-
srych kilometr w w piernrszej. wybit-
nej tr jce rajdu. Gdzieś w okolieach
Nowego Sącza icb ,,F!at l24 Rally
Abarth'' zdefektował. trzeba go było
śeiągnąć na serwis" kt remu nie rtdało
się w kr tkim ezasle naprawić uszko-
dzenia. Tak wiqe na trasie pozostało
tylko I samochod w Na eeele zdeey-
dowanie Franeuz. Therier, tuż za nim
Warmbold i potem claleko rv tyle za-
wołlnik NRD Culmbaeher w ..Itrart-
burgu", Rosjanie Morozow - Kalnais
w '.Mcskwiezu''. W:lrtał'ało się, że rajd
został już rozstrzygniĘty. tylko pierw-
sza drr' jka liezl'ts siq w n'elce o ?wy-
eiQsiwo, pom!ędzy sobą rozdzielając
premiez r odcink rr' slxcjalnl'ch. Tak
bylo do godain polttdniowych.

Przychodzi meldunek z odcinka spe-
cJalnego Gladyszłlw - MałastÓw. Nie
przejeclral płtzez punkt Francuz The-

rier, zameldował się dopiero na kolej_
nym oS. A więc sensacja pierł'szej
r';ody! Pozostał ne tresie jedynie
Warmbold' niejako gamotnie dojeżdża_
jąey do mety po pewne zwyciqstuo.
Teraz już tylko kataklizm mĘl mu
odebra pierwsee sttvo, m 8ł już wła-
śeiwie jechać do Krakorr'a niczym na
nledzielnq wycieczkę" Za nim o do_
bryclt kilkadziesiąt minut z tylu zdą_
żały do mety cztery samochody. odpadł
także Dobrzariski r. Ryniakiem w ko-
lejnym,,polskim Fiaeie" fabrycznym.
Po prostu nie zmieścili siq w caasie.
jaki organizatorzy przeznaezyli na
sp żnienie' Z naszycb zawodnik w ja_
zcę kontynuowali tylko Stawowlak -Czyżyk i to byt ąstatni z ,,Fiat w'', ja-
kie znajdowaly się na trasie tegoioez-
nego Rajdu Polski.

Żawodnicy mieli zameldo$'s się w
Krakowie kr tko po godzinie piątei po
poludniu. Postanowiono jednak zatrzy-
mać ealy rajd w Kasince MaleJ. tu po-
czekać na sp źnionycb i wypuszez.ać
ich już na metę co rninuta. Tak tpiq"c

przed smą rajd przyjechal do Krako-
wa. Zdzlesiątkowany' rr'ytrudzony. za-
rkoezony diablo ciężką trasą. 1ri)

Z OSTATNIEJ CHtryILI

Według nieoficjalnych danych
lrllejnoś zal g jest nastqpująca: '1.

ftarmbold _ Todt (NRF-F) ,,(iat t2ł
rally abarth", 2. Culmbaeher - Ernst
(NRD) ,,wartburg", 3. Staworviak
Czyżyk (Polska) ,,fiat l2$p''. Pozostałe
trzy zalogi nie zmiescily cię w limicie
cŻaslL


