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Po raz pierwsry eliminacja
Górskich Sąmochodorłvch Mi-
strzostw Polski rozgrywana byla
za granicą.

TFzecia eliminacja tegorocz-
nychGSMP odbyla się 16 i 17 lie
ca w Dobsinie na Slowacji. Za-
wody byly jednoczeŚnie elimi-
nacją mistrzostw Czech i Slowa-
cji oraz mistrzostw Europy.

Na podstawie umowy między
federacjami sportów motoro-
wych Polski, Czech i Slowacji w
1994 roku jedna eliminacja Gór-
skich Samochodowych Mi-
strzostw Polski rozegrana zosta-
la na Slowacji, a jedna elimina-
cja mistrzostw Czech i Slowacji
odbędzie w pierwszy weekend
sierpnia kolo Krosna, w czasie
wyŚcigu na trasie ZaIuż -T!ra-
wa Woloska.

Zawodnicy w Dobsinie starto-
wali profesj onalnymi wyścigów-
kami' Zawody mialy doborową
obsadę. obok krajorłlrch mi-
stnów Czech i Slowacji Wstarto-
wala czolówka mistrzostw Euro_
py. Do wyścigu zglosilo się ponad
stu kierowców.

WŚród nich' po rocznej przer-
wie, znalazl się Blażej Krupa,
ktÓry pod koniec lat osiemdzić-
siątych zakotlczyl star8 w raj-
dach i przeniósł się do wyŚcigów
górskich. Z powodzeniem starto-
wal N-grupowym fordem sierra

udzial w

Na Slowacji Krupa nie od-
jednak sukcesu. - Ten start

uzyskując
rędkość

Stendel nowym
BMw M3' znanym z wyścigów
DTM (Niemieckich Mistrzostw
SamochodÓw T\rrysWcznych).
Niewiele mu ustępowal jego ro-
dak Waldy Hermann, drugi w
klasyfikacji generalnej, na !vy-

Ścigowym prototypie' tzw. szuf_
ladzie, z dwoma motocyklowymi
silnikami Yamahy o mocy 1łl0
KM każdy'

Dopiero trzeci byl reprezen-
tant gospodarzy jadący w1'ścigo
wą formulą. Czwarty byl Her-
bert Stolz na porsche 911 carre-
ra.

Faworyt krajowych tras wyści-
gowch, Andrzej Godula z pod-
krakowskich Staniątek, po raz ko_
lejny okazal się nąisrybsrym z Po_
Iaków i uryskal piąĘ czas w kla-
syfikacji generalnej (średnia 1B5
km/h). W polskiej ,,generalce" za
Godulą niespodziewanie zna-
lazl się senior rodu Podolskich
-Waclaw. Trzeci byl coraz lepiej
radzący sobie ze stańami jedne
miejscową wyŚcigówką Mire
sław Krachulec.

Podczas zawodów dachowa-
niem zakońcryla się jazda Dariu_
sza Stróźyka w fiacie cinquecen-
to' którym startde w krąjowej
edycJi Pucharu Cinquecen0o. Za-
wodnik wszedl bez więksrych
obrłżeń.

Mniej szczęścia mial Toni
Bonczek, mieszkający w Dues-
seldorfie. Bonczek staftowal na
fordzie fiesta w klasie H-l (pro-
totypów o pojemnoŚci silnika do
1600 cm szeŚc.). Podczas wyścigu
w Dobsinie na starcie byl upal.
W górnym odcinku trasy padalo.
Bonczek zaloĘl opony bez bieżni-
ka, tzw. slicki' które mąia dosko'
nalą pruyczepność na suchej na-
wierzchni. Po mokrej na takich

hjeżdzi się jak po lodzie.
nie zdolal oponować au-

Bonozek w tym roku mial duże
szansei na zdobycie bńtrlu mi_
stnowskiego. W pierwszej elimi-
nacji,'na Górze Śń. Anny wygral z
doŚłiadczon}łn Henrykiem Man_
dęrą z Mikolowa. Podczas drugiej

z nim mając klopoty z

KlopoĘ z ub'rymaniem się na
drodze w bm samym miejscu miai
jadący n Boncz.kiem Piob Bedna
rek a nieco wczeŚniej Leszek Kora
szewski. Nie wypadli jednak z basy.

W klasie H-1 wygral Mandera
powiększając śwoje szanse na
kolejny Ęrtut mistrza Polski w
wyścigach górskich.

dopiero teraz. Sierra
żólta' ale zamiastreklam

opolskiego' bafił do slorvackiego
szpitala' ze zlamaną nogą.f 

potraktowalem treningowo przed
1 sierpniowym wyścigiem w Biesz-
iczadach - powiedzial ,,Gazecie"
|Krupa, na co dzień prezes Za-
\rządu Elf Lubrificants Poland. -p ukończeniu imprery przesdro
{zila mi drobna awaria, uniemo-
żĘwiąiąca jednak dalsą jazdę. '

{.ła bardzo szybkiej trasie wy-
ściĘu zwyciężyl Austriak Pau,t

Tomasz


