
A Varmbold zwycięzc?-Bidu. PolsĘ

ff. Phlllips z,,[{otoriltg News'n

ocenrct' rmprez,ę
O komentarz na tqmat przeblegu tegorocznego Ratdu Polskl, re-

, porter ,,Słowa" poprosil p. GEĘAINTA PHILLIPSA - redaktora na-

ca

czelnego angielsktego pisma motoryzacyJnego ,,MOTOBING
NEws' i sekretarza Żrzeszenla Klerower w l Pitot w BaJdowych.
G. Phtlllps obserwował wszystkie tegoroczne eliminacje do ml'
strzostw świata produeent w, a iego opinia w raidowym świecie
ltczy się bardzo wysoko. oto co sądzl o RaJdzie Polski:

,rPrzedstawlę optntę zaproszonyelr klp, ktÓra nle przekroczyly tim|tu
kl rowe w. Drogi mlędzy odclnkamI sp źniert, Ąlł z druqieJ stron?ł _ pft'e-
specJalnyml byly bacłlzo nudne' a cież to nąteżll do obousi.ązk uł organI-
przechodeąc przez mlasta. stwerzaly zator w łmprezy...
wiel*te ntebeżpleczeoctwo dla lctl mle-
szka c !r. Uklad tra$y spowodowal, ' JAN ŻDŻAĘsKr
lż serwlsy praktycznle nie mogly u'
dzlelać pomoey Eierowcom. ?apls cza-
su ne kllku odetnk*cb qpecJalnych po-
zostawia wlele do życzenla - r wnleż
temilo wptsywanta czasu do kart dro-
gowych pczez poszezeg lnycb Ędzl w
bylo zhyt powotn .

Odctnkl spcctalne nte zswsze bYlY
aupelnie zamlrnlęte' a klerowcy opo'
wiadali ml o clężar wkacb l gamoeho-
dach, kt re ponrraaly slę po lcb tra'
sle. To bylo ber zc nlebezpleczne.
Mam poweżno 

'astr?e'enla 
do pracy

slużby- informacyJnet reJdu. - klerow-
cy stBrtuJał o godzlnle t9.fil ug trasę
ft etapu, nte analt dokladnte swYeh
poprzednlcb rezultat w, co bcrd2o u'
trudnia.ło dalszą lazdę.

Uważam, tż test wectą problema-
tycuną utrzymante ReJdu Polsk| Jako
ellmlnbc$ mlstrzostg śwlata w rotu
przyszlvm. Sadząc po tegoroeznveh
łośwlarlezentacb - 

- Jest to prawle
nlemożllwe...''.

Tyte p. G' Phillips. Opinia. taką
zaprezentowaliŚnry oczywiście
w dużo większej objętośct i pod-
budowana przykładami, ukaże się
w najbliższym .,Motoring, News".
A głos tego pisma bardzo llczy
się w rajdowym świecie...

*ł
'Wedlw oftcialnel ktasa.'Ikaetl Ratd

Potsrci usygra|o ekipą ullosklego ,,FId.-
ta" * A. Warmbold - .I. To'dź, tadącd
sdmaehodern ,,724 Abd."tn", przed za-
logq NRD E. Culłnbacheł J.
Ernst (,,Wartbur(t 353"). Trzecle mlet-
see przypadlo Polakom - Maelelotol
staluoowiąJrcou)l I Janoull Czyżykotol,
kt ?zu stertotłąLl n.a ,,PoLskIm Flaeie
1500" 7t I gruple. MlodeJ zalodze nale-
żą stę za len waezan śtc.ttso natwyŻ-
szego uznania.

Typouanl na zwyeleze w Francuzl
_ J. L. Ther|et l J Mahe n4 ,,Ąlp|ne
Renaul't" zmylłlł trasę | zośtal| zd\ł-
slcwatiftkou:anł, Zaloqa to zdpowIe-
dzlala zł,oźenle protestu do F.t.A. w
sumźe R.atd Polslct okazdl stę Jednok
żmprezą nźe dorasta1ąeą clo rangź elt-
mtnaeti filstrŻostło śusiato, o 1eduąłin
uym.ogźem, kt ra zostdl spetnIony by-
la trud'ąość trasy. orgdnlzdto?.y flIe
moglź zdpewnźć ź.łrlprezle dobrei obsa-
dy kLeroue u:. a |uź zu?elnpn nł.epo-
rozumlenletn bylo dopuszczenie do
std"tu eklpg łt4 .,Trabdnc[ ", kt ra u
trd.kele źmprezy tileqld uupadkowl a
mlodg zawodntĘ krakousskl - łacek
Chmteleusskt u u:gnlĘu kolźz|ż do?twł
nźezwykle etężkźeh obrd,że .

Przyszlość Raldu ?o|^w należy u;lęe
uldzźeć us eIemnveh barwdeh - ehg-
ba zn w trzebo będzle załząć od po-
ezątku o utęe od dobrel ołEanLzactl
{,mprez o ehardkterze lokalnym...

Pachuattć nateźy fakt kongeŁuent-
nego realłzowanła w11mog ul regula-
rnłnu I sklaryflrouąnle tulko t1tch e-


