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W rojdzie ,,Rosyjsko Zimg" o tytuł
mistrzo. §ocitl li stycznychkrqiów

€zw B.-Krilpa psweą$rxw

§h§eg§oro{zny §B§ke#§§
Ostotniq, o równocześnie noiważniejszą tegorocznq

próbq, w którei wezmq udzigł pol'scy kierowcy som.o-
itodówi będzie Rojd ,,Rosyjsko Zimq". lmprero trody,
cyinie już rorgrywono w grudniu no terenie Z§RR, sto-
nowi liońcowĘ eliminocię rozgrywek o Puchqr Pokoju
i Przyioźni.

I)la rcprezetrta.ntórv Potrslri
Jest trr rajrl szczególlrie r,vaż-
ny. tlotviem rlecyrlują się lv
lriIn los5, tl,tuIu rajilorvego
mi§trza krajórv socjalistycz-
nych. !V ulriegłym roku przy-
padl olr rv udzialc Blażejo-
qt_§rgpie, lrtór.y* rł,raz z pilo-
tenr Piotrem iltystkowskim
rvygrał prr pasjonujacej r,valce
Rajd ".Eosl,jska Zima" i rvlaś-
rrie dzięki temu zwycięstwu
został rrajlepszym rajdowym
kier*rr.łą krajórv socjaiist!-cz,
nl,ch,

.T,9go:,,,. rn,, r''cllr',izar|odni:
c11\,p .](,s1, r t]1\,:,}lL\ /,Hcię!e, ,i

rvl;ró,lvnane jalr przecl loliiem.
Przypomnijnl1,. że plzecl 1,0*

kiełrr Krupa wta7. z. Mystkor,r,-
skim li,vnL,źó"ciżi-Ii T,]:I ilrl,t,:e
l,a iriu ss bgn na i:,,uźnie,i ;;lel,,l
lvu,ala - Iiię Cz,ltbi:iiiorrl:r z
Bu}g:rlii -- z:lleclrł,ie ł: 10 se-
kilncl.

(Jbecnie s).tuacja plz-ed rlc-
cydującą l:ozgl,yu-}<ą jest po-
dobna. I. Czubr-i}<or,., §|iaz z
pikltem K. Kit,r:lrł,enr, ]<iót,z-v
poclobnłe jak Kr1_1g:_ą*z.*$ys,t-
korlskim {'ldI,1,.l ia lla siłl1ll)-
ciffii-c' Rtnilult l7 Cur,,rllni,
ńają na kollcie tyle satTio
punIrtrlrv co jjolacy 

- 9t). Ti,l
'iiz.ecinl mie.iscu .ii,ri ,\{lc:l i

- §iąw(}v,,iak 11,fi}Z z- .Janenl
''Cąl,żykiem nir Fiacje 124 Sp]-
_rjer Ai:ariir * 6,1 p1it, lŁ:iaś-

r-rie pomięc]z], 1},rrri ii,z,ema zl_
łOgami lo/-egfa się clecydujął:*
rł-a]ka o 7i,,.1.clęstr,,,r:, W r.a,i-
g']7ig 1,rly5iartuje jeszcze tlztl-
cia pllska zaloqa - ir,, skłir-
dz:r: Marian Bicń - J;rnil';,
Jeclyna,k na PoL,s!ijrn F'iac:*
1:;p 16t)0 cem.

Drt'uiitiinrt 1, R;;,irl ..Jlnc.i,js
Z, rlli,' ics] ,:cdne z tla.ibtl.-
ciz'r,j slrcctf .czrvch i nr il,t,u.'] ,

n]ei:zych .iml;rez- sanrocirodo-
rł,r,ch, Drr cr-śiatnicll goclzin
1ri,z, ,l sti.i,ic in L](,1e\lnicv nie
rł,iecizą klÓrqct1, będzio prZ€]-
[.ll *3tlć tL,a,ra. *, zil,iązku z
(,:1:inl n.a nn,lą ,,ę7r,rr:Ś(:iL, u i-l-

1)lr.l.;1"a sje llu,tel ,, 11x.]mnir,i-
,.łt,.n ,i. i oclcirr',;]enr, Zrr,:rżr,r.,-
szv z:iś" ze 1ii]sa pyej:ice,a ptr
cśr,.lc:Zcrr1.,clr i }larclz_tl truc'l-
n}.ł:lr iec]rn:cznie cirłgrrh n,1'-
n:,lgą ić ocl kie|orl,crlr1,.! pi*
ioli_liv tlgrol,irrre j lirlncetltl,iicj i,

Jadą 133v1l|en nienrłl ,,\y
ciellntl". Taki regtliiinrirr nle
jest rv rł jdorł-e.] plrlktl,ce rvy^
i;it1,:ieilr- 31,1 rr, \i-i,lll,,lillia,.,h :,-
s,it,ej zi1-1,1l,,stltt-trl.r-! rilii z;liirg
rlonalkilive ullr-;Cll!en]e, .,j
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