
Raid 1001 Jezior
rozpocz~ty

Wczoraj na placu gen.
Swierczewskiego w Oisztyn ie
nastapi lo ui ocz yste ot warcie
Rajdu 1001 J ezior, Do za-
wodn ikcw i zgromadzonei
puuliczncsci pr zemowil w
imieniu prctek tora ra jdu I se-
kretarza KW Tadeusza B:al-
kowskiego wiceprzcwodn i-
czacy Pr ez, WRN, a jedmo-
czesn ie przewoo niczacy ko-
mitetu honorowegc J6zef
Mucha. Podkr esl il oJ!, ii. irri-
pr eza ta odbywa sie z okazji
:!5-lecia PRL, stad tez jej
szczegoln ie uroczysty charak-
ter. Nastepn ie zyczy! uczest-
nikom rajdu szerokiej drogi.
Mist rzowie Polski Jerzy

Bachtin i Adam Smor aw in-
ski oral. partner Zasa dy z
rajdu Safari Marek Wachow-
ski zlozyl i wiazanki kwiatow
pod tabl ica pamiatkowa na
olsztynskim zamku. W chwi-
J~ potem wszyscy uczestniey

I r a jdu przedef ilowal i ulicami
miasta.
Punktualnie 0 godzinie 16

w prostokacie ulie QWOl'CO'-
wa, T'owarowa, Dwudziesto-
lecia i Kol obrz esk a odbyl sic
wyscig. Zawodn icy mieli de
pokonania piec okrazen (
lacznej c'lugosci okolo 15 km
Trasa wyscigu byla wy ja tko .
we trudna, bowi em nawierz.,
ehnie asfaltowe byly mokre.
a snieg i woda zmieszana t.
piachem nowodowalv szcze-

g60lnie na wirazach niebez,
pieczne postizgi. Liczn ie zgrc-
r iadzona publrczr.osc byl a
swiadk arn; kilku takich po-
sliz.g6w, ktore na szczescic
nie zakonczyly s ie kraksami.
W jednym z nieh uczestniczvt
zawodnik AP Warszawa Bla-
ze i Krupa, kt6ry na "Fi'a'ci.e-
124" wypadl z wir azu i w je-
chat kilkanascie metrow na
pobocze ul icy, :r-; a szczesc: e
ludzie tam sto jacy zdaz yli w
pore uskoczyc w bok. Jut po
wyscigu dowiedzi elismy sie,
ii. 4 rajdowe wozy ulegly
dr obnym uszkodzeniem.· N,le-
stety, komisja sedziowska 0'0
ehwili ,oddania' artykulu
1() druku nie obl icz yla, "to
zostal zwvciezca wyscigu w
poszczegolri ych klasaeh. Stad
tez nie moZemy podac szcze-
golowych r ezul tat ow. Na
oko biorac, najszybszym WO'-
zem byl "Renault-Alpini",
prowadzony przez Krzysztofa
Komorniekiego.
Po dwugodz innym odpo-

czynku, okolo godziny 20, v:
kolejnosci podanych przez
nasza gazete numer.ow star-
towych, p0Cz<!WS-Z?od 1, Wy-
ruszvli zawodriicv na trase
~ajdu, liczaca ponaa 1.30()
km. Dzis 0 godzinie 15,30
pierwsi uczestn icy powinni
zameldowae sie na jego T.1e-
eie na placu gen. Swierczew-
skiego w Olsztvn ie,


