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Jeny JonLlewicz

7za na mecie I aliminacii [frSw.

M. $tawowiak Czyżyk
rowelacią Baiilu Polski

KBAl(OItr 1J,1, (tet. sl.). XxXtlI
lliędzynarodo*y niJa potlxl przal-
dzie do hlrtorll llko Jcdnł ] nlrarud-
niejszych lmprca lłJdow.vch. % 12 ze-
lÓsl lłLic almęly nl 'tlrclc' metę
osląBnęlo zglcdwlo ? lut, ' tym tyl_
Bo tTzy w rc3ulemlnowyrn weslo (bez
sp źnie }.

W regulemlno$rym cz,aslr przylecha-
la Jeszcze Jedna zaloga, klerow'ce
lrancuskl J. L. Thefier r pilotern J.
lIahe. Jednek z porvodu opuszczenia
Jedncgo z koneorrlych odclnlrÓw tpec-
jalnych kierowcy Alpinc R?ntult zo-
stall z rajdu wykluczQnl. W tej tpra-
$'ie slrladany byl protaBt przez kie-
rolnictrvo cktpy lraneusklej suBeru-
jąc.v. Że opis trasy pr7..v8oio\('any
przez organizatora zawierał blęrly.
Międzynarodowe Jury pod kierou'nlc-
trrem K. JablortskieBo nt? dopetrzylo
się rvlny organlzatore l atwierdzilo, że
bląd popełnila wyląeznie zaloga 

'ran-cuSKa. Tak tf,'ięc, ehwile niettrłagi
przekreślilł BzensC nł 

'wyclęst1To'Trzeba podkreśltć' ic Ther'ler byl tr.'

lriakomitej lormte l wy8rał n'tękrzośc
ołlcinkÓrv specjalnyah.

DyskwatlftkacJa Frrncurt rpowo'do-
weła, że ne plerwszyn mtc'scu 

'o-rtal sklasyflkoweny Flclokrotny
mlstrr NltF Joaehlm Wrrmbotd, Xt -

ry po'dplsel niedawno kontrakt z tu-
rynirtm Flatem I rtartule w JcSo brr'
Ńrch. PertnGrtm srrmboldr |ert Ja'
den r nrJlepsryeh ptlotrtw nr lrlccle
Jcan Todt. Nierpodzianl(ł bylo zejęcia
rlruglego mlejica Przez zewodnika
NBD Egonr culmbachera t Pllotcm
Wcrncrem Erncrtcm nl ltrartburgu
351.t wrcnzclc trzeel,r zelogł, kl rr
przyJe(hatl nr metę bez sp źnie -nraciei Strwowirlł l Jrn Czyżyk z zc_
spolu ttbrycznefo. T.aloga tr tl'yBatt-
li ntezwyklą doJrzrlość trktycłną. 1T
początkorłtJ tazle rajdu sttrłou'lrl{
iQstrnowil Jcchrć rpoko|nlc, ilC 

'cd-nocz.eśnle nie trgeić kotttaBtu t ezo-
lrirvką. rt'iedomo łrolvicm bylo, że wal-
ka w reJonaelr plcrwsreJ ,rrtziesiątki''
mrrrl wykruszYć naJlepszych. Ta}it}'-
kc oczczędzlnia samochodu t Jazdanl dojechenle t'yłn Jedyną *lttszlr1
koncepclą w tym trudnym relttzie.

Maciejorvl Starvorviekowi ostet-
niet fezic rejdu okolo 300 ktlometr rv
przcd metą berdzo El(utecznle pomaEal
Marek verlselle. Okszalo 3lę ż? ko-
lcże strvo l lviodze dośrrladceonego
zarvodnikł uchronila śtawowiake
przed arvar1ą. il{ar'ek \tarlseila drrtt-
krotnle musial rozbierać 8aźn1k {kło-poty z przeptl3tlri(:ą).

Trzecic ztlof* nr meclc Rridu Pol'
tkt strwowlrk - Czyżyk Jełzerc rłr
ivlec ootwierddh 3tsoją biasę' udo'
rr'ahniijąc. źc zalęelc trzeclc8o rrr!cJ'łcn
n' urtdgidroczłryrn challco3t'u |,P3''
ne naJllPrzcro Kler'oweę BrJ owego
nlc bylo PrzyP&dkl8m'
Ż pozo*talych klerou'c w fłbrycz._

n.vch }(xxtti. nejau Polslrt nlc trkotl-
ez.l'li ; brecie Żyżkotvsey (uszr.-zelke
no(l Elorr'ieą). lvlĄrien R{e'l (aivaria
ilolnpl' \'od:re.!), Marek Variaella
itrru:inte rcsorui t Jertr' . Dobrza ski
(p!"'ekroczenio ltmitu spć.,źnie ).

\tr 1mprĆzle krrkowgkieJ śteno\ł'lą-
eej ? eli;ntnaeję mtstrzostw ś\Tietg ma-
rek samochodorvyeh, bral ttclzlal Jesz-
cze Jecten zesprrl {abrl'ezny reprezĆn_
tu.iący prz.emysl oponiarskt. z pr7y--
cz]'n technicznych zespoi,,Stomilu"
uostel zdekompletolłanY.

Wynik gtrwowlekr del Polsklamu
Fiąto$'l s rozgryrkeeh nistrzott$'
świata la' pltt'. eo pta-ruJc l'lrtr nr
K poeycJl. w mlstĘo3tlreeh prowr-
dzl lnbrykr Alplnc ncnrrllt l wlaścl-
rvie tart Juź nie za3roźonl' chociaż do
zako ezenit rorBryst\ pozotttlo
leszeze l Ćllmlnrcrl'


