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KRAKÓW (teleksem). Już od
pierwszycir liilornetrii'uv po stalcie
33 B.ajdu Polsl<i stanorviąeego lto_
lejną elinrinację mistrzostrr' śrvia-
ta producent rv na brak niespo-
dzianek nie mozna narzekać.

Po drr'Óch godzinach jazd.:.', z
porvodu defektu pomt))' paliura
wycofał się z konkrir'eneji Ma_
rian Bieri z fabrycznego zespol,u
Polskiego Fiata, Nierniec Warm-
bold, jarlący iv barrvaeh rvlo-
skiego Fiata straeil 6 cennych
minttt na naprawę arvarii samo-
chodu.

Rl'jctt Polslłi iest reprezentant NRF
Fiacie 124 Ralla Abarth

lT czol wce rajdu trwa walka bar-
tlzo zaelęta o każdą doslowlrie se-
kundę. Po ł odeinkaclr gpeejalnyeh
prown'dzl Frł;'ncuz J. L, Tirerier na
Alplne ll.ennult prze{ Wloehem A.
Paganetll na Fiacie 12{ I Warmboldem
r rvrrież na Fiacie. Ci trzej lłterorvey
311ryBri umieJętrrościami zdecydorr'anie
g rtrją ned pozostalymi uezestniliami
prriby i o ile nie będzie ntespodzia-
nck, ktÓryeh rv samoehodow:/m spor-
ele rrie spos b przecleż prz,errltlzieć
spośrlid nleh wyloniony zostanie zwy-
cięzca u'letkie.l imprezy.

f)o mety jednak Jest jeszeze bardzo
da'leko a trudnoŚci imprezy - ogrom-
ne. Zagraniezni kierolvcy. ktr rz]t star-
totvali rv niejednej imprezie - elinri-
nacii rnistrzost\\' śrviata _ Rajc Pol-
ski porÓrvnu'ia do morderczego Safa-
ri. Nawet najwięksi optyrrriści tw'ier-
dzą, Że na mecie nie por'rinno zia-
|eżć się więcej niż 10 eklp spośr d
62, ktÓre lvystartoivaly z krakorr'skie-
go stadionu ,,Wisły".
w czwartek 11' p źnych godzinach

nocnych z jazdy rvycofało się u; su-
n1ie 12 ekip, a rvięe na trasie znaj-
dr'tje się już. tylko 50 samochoclÓw...

We wczoraJszej korespondencJi pi-
salem o zapelnieniaelt organizator w'
doty ezącyclr sprawtrego przeprorvaclze-
nie prolry. Niestety. obietnlce te zvl
pelnie nie sprarł'dzily się. Sympatyez'
na obsluga biura prasoll'ego nie mo-
że dziennikarzon sittż:''c żtrdrr.'/rni re-
zttltatami, a nie zaponinnJmy. ' iż
Rajd Polshi stanowi eliminacje mi-
sirzostlv śrviata...
Na trasie pr by panuJe dobra Po-

goda a prognozy metcorologiczue nie
przewidują pcrvażnieJsuyelr zr:ian.
trTedlug prowlzor;łczn;rch ołrlicze za'
lro eeenle lmprezy, ticząceJ 3u7 kiio-
metr rv nastąpi rv sobotę między go-
dziną ltl a 17, wllczlJąc w to ntaksj'-
malny llmft spriźnierl.

w ostatniej chivili przed startem o-
kazało się' iż Robert luucha z ta-
brycznego zesPolu FSo z Porvodu
choroby nie może wystartować \1'
RaJdzie Polskl. Jego miejsee za ' kie'
rort'nieą zajął więc pilot Ryszard Zv'
szkos.s',ii a drirgim zauioclnikiem zo-
stał Jego brat - Jerzy Żyszkorr-ski.
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