
Pr&@d ffiffi$
IEDY Jean Anilruet ko czył 'jako zwyclęzaa tegoroezny Bajil Montc
Carlo, L ,araz za nim plasowały się jeszcze itwie Alpllty-Bcnault, w

3ronlc rajilowyoh faehower w stalo się jasnc, że właśnie ta fabryLł rnr naj-
rviększe szansg w zainaugurorvanych samochodowycb Mist'rzostwach świrte
Producent w. P, źnieisze eliminactg stanowily m. in. Safarl - illr odmiany
totalne zwycięstwo japo skiego Ditśu na, rajd Maroka, Portugalil, e ostatnio
Aeropolis i zn w trlumf Alpiny a z?|ogą J. L. Therier-Ch. Delferrier. w
ten spost b przed kolojną 7 eliminacją jalią stanorvi Bajd. Polski. (19_15 bm.),
francuskl .żcsp' ł startuje z ptr,ewa$ą kilkudziesięciu pkt.' wyprzeilzająo
adecydowariic włoskiego Fiłta i zachb alnioniemieckiego Fordł. - -
Polscy i zagranicu ni kierorvcy, kt rzy

od kitkunastu dni trenowali na trasie
tegorocznego MRs, zgoclnie twierdzą, żejero stopien trudności można rrorÓwnaćjedynie z najciężśzynri im prezanlir gtÓw-
nie ze względu na wysokie przeciętne
i kręte, lroczner czę$to nie utwardzane
drogi.

Mieszka c w poludniorvej Polski.- IfizeŻktÓrą Komandor Rajdu inż. J. Sożyn-
$ki poprowadzi 3 tys. km Licząeą trasą,
spieszę jednak rfspokoić, źe w nriastach
i terenach za budowenych n'yścig w nie
będzie, bo tak stanowi reslllamin impre'
:ryr dokladnie konsultorł'any z władzami
l}to. Natomiast tam, gdzie to możliwe'
kierowcy pokonywal bęrtą odcinlri czę$-
to podobne do Rajdu Tatrzarlskiego, x
szyltkością przeciętną ponad 100 km/godz.
i już dziś wiadomo' że .iest tizyezną nip-
rnożlirvością zameldowanie się na mecie
bez spÓźnieri.

I etap to jednbcześnie II elirninacle
lttistrzostw Kraj w $ocjatistycznych; $tąd
na starcie obolr fabryczn yeh zespolÓw
największych potentatÓw: Fiata, AlpillYl
F'orda, ?.obacz,ynry kierowcÓrv Wartt'ur-
tB, być nroże Skody. Il& pewno iltos-
kwicza I ' naturatnie Polskiego Fiata.
tsarw Polski broni zespÓl r'so n R. Mtt-
chą " na cu ele' a także ,rStomil'' u 0l-
sztyna, ktÓre go lirt erem ' będą ,^petvR e
Konrornicki ź Krttpą. lttariaż przemytłu
ze sportem z,a,azynp owocować i' witając
występu jących olicjatnie po tar, pierw-
szy kierowcÓw fabrycznych r pruemysłu
oponiarskiego, warto podkreślii. że rroj-
cem chrzestnym" i opiekunem tego klu-
bu jest dyr.' naczelny olszty skiej fab-
ryki, inż. mgr. wl" Leonhard.

Neszgm kierorvcom należy tycnył
dojechania do mety, co w teJ tuPer'
ciężkie.i imprezie gwarentuje doskona-
ły wynik i być rnoże objęeie Przodow'
nictwa w najbardziej nes interesują-
cej klasyfikacji do łIistrzostw KrajÓw
Socjalistycznych.
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