
Jmxda bokf;emn na Karowei

(P) Andrzej Dąbrowski (z leueil, zachouEtnał się niczgm na estrad,zie' Krgterium wspan'iałyck
(zdięcie 'nł dotre) buło okązją tlo lłspanlnień, Aktualni m'istrzouie zaięcie bgli czgn inngrn, (ś,

Fot. Maciej Drozdowśl{



(P) No ulicę . Karową ołl lat oiągnic raJtlowców Jalraś nle.
przeparta silą Bo też mało jest w Warszawio, a zatrlewne i w
kraju' uliczęk tak pokrętnych o zmiennym profilu l nawlorz-
ohnl oraz.lnnych ulespoilziankach. ścigano się na KaroweJ od
tlawno, a zwyclęstwo ta'n uważone Jest dzisiaj za na'barłlzle'
Drestlżowe.

I

Ina eŻd'zie I z porprr'tarnriejszych dyscylp|'in.
ża przy_ l Zwv,ctężył w tej próhńe Sta-

prxrnykgją'c€ z ol- | roszewńcza, krtóry Lpmostał
yhkosoią prunkcik,i I rnfumo upływu dziesiqoiu l'at -tosłf. choó | teraz je_tosłf. choó | terraz je_

ód nĘe po_ | wanto też
I dyrekłorra

Pienwvy przejgcheł pna'wrie I hotelu ,,Marriott'' Haile Aqui_
niezauważony; oilcho rpr;eś,liz- | larra' Wy-stalr'tcrwal o,rr'.. ,,Polo-
8ujqc aię ,rrtilę(luy rrĘęEł'alni ino- | nezerm 1500 tułnbo'' ri trde był
8tku li d,rzewartli' Później co I n'aj'g'orszy.
chwilu b,łyeil<'ały rellekrtory, ale I Prawdzi'we em,ocje ('ipierrwszy

iazda była relcąej sporkojrna' I odeinek s,oec'j,alny na Kępie Po_
auti tiły prv*atu''", ;-'a: I i"-Jli'*j- ']i;-ty' 

"zuń w,]Eowis-
ryjnych op'orr'agh. ó [<6e'nov,lcy I kowy) nozpo'ezęło l&ryteriuni
od ldt rajdy" uprawiają jedy- l Asów. Wieczór był w pełnń.

I Nad jeżd'ża,Jące w uśI'izg'u sa-
l .rr'ochdy, orśrlepiąjące lrqlogena-
l'łĄ. - spraqdlaŁy' czapern nic$g*l mowite' wrażenie..'Plzy tim ryk

silntków potęgująćy slę ńa
oblodzonej trasie, gdy lśołą śb,z-
gając slię rr{e mogą złałpaó przy-
czelpnoŚcri. A]e to właś,nrie fac-
c}łqowało wid,zów. Jak przoj_
dale zakręć, saeroko' zElr'Jiat€-jąc tyłern czy ną okrąglo. Ja-
lda tech,ni&a jazdy jerEt lepoga,
skutecznriejsza?

IlilĘa prób było Czystycb.
''Maluch1' om'ijałi kraweźn:il<ti.
Tylko aktrraIlny rnńśtr"z Poldri_ Fiooń wykręoił ''Ęcoka''. Po
nńnr jechano jakby ostroźrr'iej'
choć jedyrry w zawod,a,gh ,,Be-
naulć 5 Ałpiń€" po zebknięciu
z l<ra"wężnrikiam łradatrłeł 3ię

''Maady'' zwłaszcze z napędenr
na qrt€ry koła. ''Ra,jd Barb'or_
ki|' mógł więc wygrąć tyilil<o
Marian Bublewicz. Żwłaszcz.a,
że zabrakło ,na staĘcie ubiegło-
rocu.rre€o tlriumfat'ona wyśoi'g'u
rra ul. Karowej .Ąndruej,a Ko_
pgra (trerruje iu'ż w Parryżup'ned Raj'dem Pa'ryż _ Da-
kan).

KlarytikrcJc aeneralne: 1. Ikr-
blewicz - Irewando\łok'i ,,Me-zde 4wd" (Stomi[ Olpity'o) -2fi' 2. uśicl3; _ Bieł:iievncni
;Pfuaez_ 2fi}tr' lA,P wargaęa}_ 294' 3. Prz-yibylsfuń - Wisła_
wCki ,,Po[ond! 1,5 turtbq" (OBR
Fso) _ 2ł7.,4.Ohałas _ Ce-
rarnowiez ,,Polonez 1,6" (APWar-
sza'wa) N7' 5. H€EłI'a
Terej ''FSo 1'o0'' (AK nJżćrnii6ś!_
ndM - m0' 6. Pa\łl{r|cad< _
Sobfiriswli.ez ,,F,iat 120p" (AK
Rzemi*!ą|i[<|) - 300.,

oS nl Kęplo Potockiej: t.
BulblerwlilŁz _ 116. 2. sirdoq'd('i

wi'cz 1łt4, 2. Lisi,ckri _ L62" 3,
Chałas _ 164.

Kryt€rluń,,ilwun8stu wgpa-
niilyeb":

1. Siarr.isław Dalka (Audi) _
1ę2, 2. Adalrn Pdlak (FSo 1500)_ lm. 3. Andrzei Jejroę,ewlcŹ
(Fnat 131) _ 1?1. 4. Ivlatiqn Bień
(BMw) _ 175, 5' Wiesław lVlro-
wozyńdlr'i (Toydta} _ l?5' An_
dr:ze'i DalbnowśBi (SkodaD
176. 7. Itrari.le AEuil,ar (Poflonez
tu'rboD .- 179. Ę. Władrlslaw Pa_
Ez]śtywśkiĘ| (Elia|t 1e1) - 180' 9.
Janusz Dabrtrwski (Mencedes) -181. 10. Jan Bnondkowstri (Po-
lornez 2000) - 182, 1,1. Jeirzy
Szyrnant,a!ł (Fso, 1500) _ 191'
12. Ilcrlgdn Bielak ĆToyota) -
19Ł

LESZEK SWIDER


